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De eerste zitting van de Kamer, na een 
krisis die meer dan honderd dagen heeft 
geduurd, is uitgegroeid tot een onwaardig 
spel(takel dat niet van aard is om de walg 
van de gewone burger tegenover het poli
tiek bedrijf te verminderen. 

In haar onstilbare machtshonger wilde 
de CVP gewoonweg een VU-mandaat bij 
de kwestuur of in het vast bureau inpikken, 
tegen alle parlementaire tradities in. Sinds 
jaren geldt in de Kamer de regel dat iedere 
belangrijke fraktie, onafgezien van de pre-
ciese numerieke verhouding, vertegen

woordigd moet zijn zowel in het vast bu
reau als de kwestuur. 

Omdat de CVP haar zinnetje niet kreeg, 
saboteerde ze de vergadering. Het is uit
eindelijk VU-fraktieleider Baert moeten 
worden, die de kandidaturen ook die 
van de CVP — voordroeg ter stemming. 

Het incident heeft méér dan een tech-
nisch-parlementaire betekenis: na het 
CVP-kongres van verleden zondag en bij 
de start van de nieuwe regering onder een 
CVP-premier is het een politiek incident 
van eerste rang. 
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ANTWERPSE FIRMA 

Naast de levensgrote borden met 
tweetalige publiciteit laat het bedrijf 
«Amehnckx» in het advertentieblad 
«Kontakt», editie Oudenaarde-Ronse, 
van 7 maart '79 op bladzijde 16 een 
ander staaltje van brutaliteit en lomp
heid tegenover de Vlamingen van de 
Vlaamse Ardennen zien. Wij lezen im
mers «qu'il est possible de devenir 
propriétaire sans capita!» en dat dan 
dankzij het bedrijf «Amehnckx, un 
constructeur qui tient ses engage
ments». 
Te oordelen naar de mentaliteit bij 
deze Antwerpse firma^ durven wij 
sterk betwijfelen of het nog de moeite 
loont sowieso nog enige «engage
ments» met de heren van «Ame-
linckx» aan te gaan. 

G.D, Ronse 

DAN MAAR SEPARATISME 

Het wordt hoogtijd dat we de overle
vingskansen van de partij veilig stel
len en aan een nieuwe opmars kun
nen beginnen. Het middel daartoe lijkt 
mij eindelijk die stap te zetten die vele 
nationalisten verwachten: de ombui
ging van een federalistisch program
ma naar separatistische doelstellin
gen. 
Het is nu toch duidelijk dat een sa
mengaan in Belgisch staatsverband 
meer en meer onmogelijk lijkt. Het 
echte tweeledig federalisme krijgen 

we toch met, en de drieledige gewest
vorming is funester voor Vlaanderen 
dan het unitarisme. Daar bestaat ten
slotte nog de mogelijkheid om eens 
onze meerderheid te valorizeren. 
Trouwens «federalisme» is door de 
bevolking nooit begrepen en het idee 
is voor zoveel interpretaties vatbaar 
dat de ene federalist mijlen ver verwij
derd staat van de andere. 
Separatisme is als idee veel gemak
kelijker te verkopen. Meer en meer 
hoort men dat «de Walen zelf hun plan 
maar moeten trekken...» 
De dooddoener dat separatisme de 
Brusselse Vlamingen aan hun lot 
overlaat is een hypotese die de le
venskracht van de Vlaamse zelfstan
dige staat sterk onderschat. Brussel 
ligt tenslotte geheel in Vlaams grond
gebied en de mogelijkheid dat het 
voor Wallonië zou opteren bestaat 
niet. Bovendien zullen de Brusselaars, 
ook de Franstalige wanneer ze een 
keuze mochten maken liever thuis ho
ren in een land dat alle troeven heeft 
om welvarend te worden dan in het 
uitgeleefde Wallonië, al dan niet inge
lijfd bij Frankrijk. 

Een speciaal statuut voor Brussel, Eu
ropese hoofdstad, kan perfekt toege
staan worden in de Vlaamse staat. Wij 
zullen dan tenminste zelf beslissen 
hoever we kunnen gaan. De Franstali-
gen die met tevreden zijn kunnen ge
rust verhuizen. Op lange termijn kan 
de vervlaamsing van Brussel in uit
zicht gesteld worden. 
Voor de Volksunie biedt de «nieuwe 
marsrichting' grote mogelijkheden. 
We zouden terug de revolutionaire 

partij worden die «anders is dan de 
anderen». Terug onze geloofwaardig
heid winnen, beroep kunnen doen op 
een groeiend potentieel kiezers. 
Een en ander dient natuurlijk gepaard 
te gaan met hernieuwde strijdbaar
heid en inzet. Bestaande aktiegroe-
pen dienen gewonnen om in de 
schoot van de Volksunie en onder 
verantwoordeli jkheid van de partij 
een radikale propagandamachine te 
worden. Verjonging van de partijka-
ders is noodzaak en ballast zoals de 
VUJO dient uitgeworpen te worden. 
Volgens mij is zulke radikale koers
wending de enige kans die de Volksu
nie nog rest om terug een groeiende 
radikale beweging te worden, leiding
gevend voor haar volk. Voortdoen 
zoals nu leidt naar aderverkalking en 
een langzame stille dood. 

H.V. Wilrijk. 

FRANCITÉ 

In uw artikel over de Boergondiër die 
België wil begraven staat dat die man 
België alleen kent via de Franse publi-
katies. En via Franstalige informatie 
leert die man dat Brussel een Fransta
lig eiland is in Vlaanderen. 
Eens te meer blijkt hoe vals de Fran
stalige informatie naar het buitenland 
is. 
Laten we trouwens de francité van 
Brussel relativeren. FDF aanvaardt 
20 % Nederlandstaligen in Brussel; 
80 % Franstaligen? Maar dan vergeet 
men dat er te Brussel 30 % vreemde
lingen zijn, die men zo maar bij de 

Franstaligen telt. Na 20 % Vlamingen 
en 30 % vreemdelingen blijven er ei
genlijk maar 50 % Franstaligen. En bij 
die Franstaligen zitten er hoeveel Vla
mingen die zich aan de frankofone 
mondaine, sociale en administratieve 
druk aanpassen. Iedereen die regel
matig te Brussel is weet dat velen die 
hem in het Frans aanspreken eigenlijk 
Vlamingen zijn. 
Hoeveel echt-Franstaligen zijn er dan 
eigenlijk op het miljoen Brusselaars? 
Wie maakt er daar eigenlijk zoveel ka
baal? 
En wat te denken van de PS-voorzit-
ter die wil dat het FDF in Brussel de 
macht krijgt, dus ten koste van zijn ei
gen PS-leden en -mandatarissen? 
Een partijvoorzitter die ijvert voor de 
macht van een andere partij? Welke 
politieke verhoudingen zijn dat? 

H.M,, Deinze 

OPGEPAST DIEVEN 

Er zitten dieven in de Belgische poli
tiek, akelige ideëendieven, die ons 
gans ons leven lang hebben bekampt 
tot ter dood, om onze vlaamsgezind-
heid, en nu, als het besef tot hen door
dringt, dat onze idee het wint, vliegen 
zij ons weer naar de keel, om ons van 
de eerste rij te verdringen. 

Ik zal die welgemanierde heren, die
ven, hier met noemen. Iedereen in 
Vlaanderen, kan ze zó met de vinger 

aan- en nawijzen, die mannen, die ons 
nu de vlag uit de handen zouden ruk
ken, om voorop te gaan, en er bij te 
zijn. Alsof die bastaards, die hun leven 
lang, tegen het belang van hun eigen 
volk in, slafelijk de Belgische staat 
hebben gediend, nu ineens, voor dit 
door hen verraden Vlaanderen, hun 
hart in vuur en vlam, zouden voelen 
ontbranden. Wat meer gematigdheid 
van hun kant, ware geboden. Ware 
het niet eerlijker, voor hen om eerst 
als simpel werkend lid, of als militant, 
ergens in een onzer Vlaamse organi-
zaties, hun plaats in te nemen? Waar 
waren die mannen vóór twintig jaar; 
zij die nu met zo'n pretentie, tot de 
Volksunie durven zeggen: «Meent gij 
dan het monopolie van vlaamsgezind-
heid te bezitten?» Jal Waar waren die 
mannen dan? Zij zaten zich, zoals nu, 
lekker vol te vreten in de Belgische 
kaas. 

Partijen die zichzelf respekteren, ste
len de ideëen van anderen niet. Ik 
meen echter, dat diegenen die ik be
doel hun enige bekommernis is, de 
Vlaamse trein niet te missen, daarom. 
Volksuniemensen, vergeet alle twist 
en tweedracht, pak allen samen de 
éne koord vast en vooruit, trap de hui
chelaars en de farizeeërs, uit de tem
pel en zorg ervoor, dat uw Vlaande
ren, morgen, ook niet weer, wordt 
ondergraven en leeggevreten. Toon 
aan de anderen hoe sterk ge zijt. 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 

REGEREN 

Het is een feit, dat vele VU-leden en 
sympatizanten zich opgelucht voelen, 
nu de Volksunie besloten heeft niet 
deel te nemen aan een nieuwe rege
ring. Het is evident dat wij niets, maar 
dan ook helemaal niets meer mogen 
toegeven, maar mij gelukkig voelen, 
neen dat zeker niet. 
Het IS niet met in de oppositie te zitten 
dat het Vlaams probleem zal opgelost 
worden en wie het verleden indachtig 
is, weet hoe gauw de traditionele par
tijen, om de belangen van het nog 
steeds unitaire België te dienen, door 
de knieën gaan, oude gewoonten leert 
men moeilijk af. Daarbij zal men het de 
Volksunie wel naar het hoofd slinge
ren, dat het zijn verantwoordeli jkheid 
ontvlucht, nu het land zowel ekono-
misch als financieel aan de grond zit. 
Elektoraal gezien natuurlijk. 
Ook de frankofonen zullen van de af
wezigheid van de VU profiteren, om 
belangrijke toegevingen los te krijgen. 
En dat wij in de regering heel wat 
meer kunnen doen dan in de opposi
tie, heeft onze staatssekretaris Vik 
Anciaux klaar en duidelijk bewezen, 
door in zijn korte regeringsperiode 
meer te verwezenli jken dan zijn voor
gangers in twintig jaar. Het is niet met 
roepen en tieren van op afstand dat 
de bres gedicht wordt, maar met 
daadwerkelijk mee te werken. Wat 
baten 21 kamerzetels in de oppositie, 
als de gehele Brusselse agglomeratie 
verloren gaat. 

Laten wij op onze hoede zijn en ik 
hoop dat ook het Anti-Egmontkanon 
even hard zal schieten op de nieuwe 
regering, als die ook maar een graad 
uit zijn koers vaart, als het op de Volk
sunie geschoten heeft. 

J.V.P., Blankenberge 

EURO-TAALFOUTEN 

Als gemeenteraadslid te Berchem 
ontving ik van de Belgische Vereni
ging voor de Raad der Europese Ge
meenten een publikatie: «Geef Euro
pa sterke vleugels — Appel tot de 
lokale, provinciale en regionale verko-
zenen». 
Ik las deze tekst met stijgende verba
zing en verontwaardiging. 
Ik zond deze publikatie terug, met 
daarop de bedenkingen, die ik mij 
maakte bij het lezen van de tekst. 
Tevens heb ik de meest opvallende 
taalfouten aangeduid. 
Vrijwel geen enkele zin in deze tekst 
van drie bladzijden verdient de bena
ming «behoorlijk Nederlands». 
Indien een dergelijke onkunde van 
onze taal past in het beeld, dat deze 
vereniging zich van Europa vormt, 
dan hoeft Europa voor mij met meer. 
Het lijkt mij wenselijk dat men mijn 
kollega's raadsleden en mijzelf deze 
publikatie opnieuw ter beschikking 
stelt, maar dan in het Nederlands. 

D. Van Gelder, raadslid Berchem 
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MOSEB B5r.EVEK 

Van deze week af in 

knack 
„Een heer in de kracht van zijn leven" het 
meesterwerk van Marten Toonder over de 
niet aflatende strijd en de diepste roerselen 
van heer Olie B. Bommel. 
Een stralend lichtpunt in de woestenij der 
Nederlandse letteren. 

Knack: nu te koop: 35 fr. 
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De beschamende start 
De nieuwe regering heeft een bescha
mende start genomen, temidden van in
cidenten die een somber licht werpen op 
de politieke toekomst. 
Het incident in de kamer verleden dins
dag weegt op het eerste zicht niet zo 
zwaar. Men zou kunnen menen dat het 
gehakketak rond een questor min of 
meer een interne Wetstra^it-aangele-
genheid is, zonder verder politiek be
lang dan dat ze aantoont hoe onverza
digbaar de machts- en mandaathonger 
van de CVP is. Er zit nochtans een diepe
re grond onder. Algemeen werd ver
wacht dat de Brusselse Franstalige so
cialist Brouhon het voorzitterschap van 
de kamer zou krijgen. Tot veler verras
sing is het dan uiteindelijk PSC-voorzit-
ter Nothomb geworden. Precies de aan
stelling van Nothomb leidde tot het 
dinsdagincident en de onverkwikkelijke 
houding van de CVP. 
Het is vrij duidelijk dat het onverwachte 
verzaken van Brouhon en de even on
verwachte aanstelling van Nothomb het 
gevolg is van onderling Franstalig over
leg: Cools heeft daar zeker zijn zegen 
moeten over geven. Dit is het sluitend 
bewijs dat het Franstalig front vandaag 
in de regering even hecht blijft funktio-
neren als het gewerkt heeft tijdens de 
lange maanden van de krisis en het be
raad. 
Tegenover die hechte frankofone sa
menwerking, die stoelt op een gemeen
schappelijke strategie, staat aan Vlaam
se kant zo goed als niets. Het Vlaams 

Front, dat in de eerste week van maart 
tot stand was gekomen onder impuls 
van de VU, heeft maar heel even stand 
gehouden: half maart reeds werd het 
getorpedeerd door de CVP. De samen
werking tussen de drie Vlaamse par
tijen hield meteen op te bestaan. 
Sinds vorige zondag is inmiddels duide
lijk geworden dat de Vlaamse stellingen 
nog verder uitgevreten zijn door ver
deeldheid. Op het CVP-kongres is geble
ken dat Martens vrijwel geïsoleerd 
staat. Onder luide toejuichingen van de 
kongressisten rekende Tindemans met 
de gewezen partijvoorzitter en toekom
stige premier af op een wijze, die alleen 
in dit midden mogelijk is. Martens 
wordt aan de ketting gelegd door de 
nieuwe partijvoorzitter, die niemand 
minder dan Tindemans zelf zal zijn. De 
CVP bereidt reeds de val van de rege
ring Martens voor, nog vooraleer ze is 
opgericht. 
Sinds ruim een half jaar werd het poli
tiek leven in dit land beheerst en ver
lamd door de tegenstelling in de CVP. 
Thans is deze tegenstelling zo open en 
bloot gelegd, dat zelfs de meest diskrete 
CVP-kommentatoren er niet meer kun
nen over zwijgen. Maar het uitbarsten 
van deze zweer betekent meteen dat het 
pleit in de CVP beslecht is ten voordele 
van de unitaristen. 
Twee clans hebben alvast hun slag 
thuisgehaald. De clan van het Fransta
lig front die er in geslaagd is, zijn wil op 

te leggen: het FDF mee in de regering, 
met of zonder de VU. En de clan van de 
unitaristen in de CVP, die de gijzelaar 
Martens op ieder ogenblik kunnen en 
zullen neerleggen. 
De overige aspekten vullen dit somber 
tafereel slechts aan. De regering die 
thans van wal steekt, beweert een staats
hervorming na te streven. Wat van deze 
staatshervorming reeds op papier staat, 
bevat een aantal voor Vlaanderen on
aanvaardbare punten: de slechte rege
ling voor Brussel en het uitblijven van 
financiële autonomie. Van de rest be
staat niet eens een blauwdruk. De koali-
tiepartners scherpen reeds nu de dol
ken voor het komende gevecht. Wat de 
sociaal-ekonomische problemen betreft 
— die dan toch wel een echter kopzorg 
voor de gewone burger zijn geworden — 
is het zogenaamde «plan de choc» van 
Van den Boeynants nauwelijks ter spra
ke gekomen. De korte tijd die er aan be
steed werd volstond echter ruimschoot 
om het te ontdoen van zijn weinig ruim
schoots wezenlijke inhoud en om ook 
hier een wissel te trekken op een onbe
kende toekomst. 
Dit alles voorspelt weinig goeds voor 
Vlaanderen. Het zal dan ook de verdom
de plicht van de Volksunie zijn, door een 
keiharde oppositie er voor te zorgen dat 
deze donkere periode zo kort mogelijk 
duurt, dat er niets onherroepelijk 
slechts tot stand komt en dat de voor
waarden worden geschapen voor duur
zaam Vlaams werk. tvo 

De Standaard- strategie en de Volksunie 
Op gevaar af nog maar eens van 
«kwade trouw» beschuldigd te 
worden weerstaan wij met aan de 
bekonng, de Vlaamse lezers even 
mee wegwijs te maken in de 
schijnbare doolhof van de «Stan-
daard-editorialen» 
Het wordt immers steeds duidelij
ker dat diegenen gelijk hadden die 
een ommezwaai in deze editoria-
len voorspeld hadden na de rege
ringsvorming en die stelden dat de 
V U niet zou geprezen worden om 
haar kordate maar volwassen po
gingen om een Vlaams Front op te 
bouwen en aldus een goed re
geerakkoord af te dwingen. 
Wie de politieke kommentaren 
van «De Standaard» op een rijtje 
legt, komt inderdaad doorheen de 
vaak snel wisselende stellingen tot 
een nogal duidelijke konklusie. 

1. Zolang de VU aan de onder
handelingen deelnam werd voort
durend met scherp geschoten op 
een mogelijke aanwezigheid van 
het FDF in de regering. Zodra de 
V U er uit lag verslapte dit veto, tot 
het verdween. 
2. Aan de opbouw van een 
«Vlaams Front» vóór de onderhan
delingen werd weinig aandacht 
besteed. Het snel verloochenen 
van dit front door de CVP bleef 
van kritiek gespaard. Evenmin 
werd de aandacht gevestigd op 
het nogal evidente feit dat hier
door de Vlaamse onderhande
lingspositie verzwakt werd. 
3. Zolang de VU aan de tafel zat 
werd met een vergrootglas ge
zocht naar de meest ongunstige 
interpretaties en plechtig gewaar
schuwd tegen Vlaamse toegevin
gen. Zodra de VU neen had ge
zegd verslapte ook dit liedje, 
ofschoon er in wezen aan de tek
sten weinig of niets veranderde. 
4. Over het nogal vieze spel van 
Leo Tindemans, die het land in een 

kostelijke regeringskrisis stortte, 
verkiezingen uitlokte en zijn eigen 
partijvoorzitter in de rug schiet 
nog vóór hij gestart is wordt in zal
vende woorden heengeschreven. 
Maar geen gelegenheid blijft on
benut om op een sluwe manier de 
korrekte en rechtlijnige politiek 
van VU-voorzitter Schiltz te deni
greren tot het afreageren van per
soonlijke wrok. 
Wij zouden allicht dit niet-toevalli-
ge bochtenwerk schouderopha
lend voorbijgaan. Maar doorheen 
dit alles wordt met steeds meer 
duidelijkheid een fundamentele 
anti-VU-strategie zichtbaar. 
Voor de «Standaard»-editorialen 
moet de V U zich duidelijk beper
ken tot de rol van een flamingan-
tisch zweeppartijtje, waakhond 

voor de échte, grote partijen. In 
geen geval mag zij de pretentie 
hebben een eigen rol te willen spe
len in de strukturen, de machtsuit
oefening, de maatschappij-op
bouw. Dit zou immers voor gevolg 
hebben dat de kwasi-monopolie-
positie van de CVP in Vlaanderen 
gehinderd zou worden. De V U als 
stok achter de deur mag wel. 
Maar een VU-voet tussen de deur 
liever niet 

Deze strategie is duidelijk af te le
zen van het fameuze editoriaal 
«Volksunie terminaal» tot de laat
ste kommentaren over de rege-
nngsvorming en de putch van Leo 
Tindemans («De Waarborg»). Zij 
beantwoordt trouwens aan een in 
dit opzicht nogal verbluffend 
openhartig artikel, kort vóór de 
verkiezingen van 17 december jl., 
gepubliceerd door de h. Campo, 
beheerder van de «Standaard» en 
geldschieter van het Vlaams Blok. 
De «Standaard» is een goed ge
maakte, technisch knappe krant. 
Haar politiek is de Tindemans-poli-
tiek en anti-VU. 

33 ministerabelen hebben zich voorgenomen het land uit de politieke krisis en de ekonomische 
miserie te halen... 

De Koning kiest 
Een van de weinige voorrech
ten die de koning nog heeft in 
onze grondwetteli jke monar
chie is de keuze van een eer-
ste-minister. 

Ook daaraan Is nu een einde 
gekomen. Op het CVP-kongres 
heeft Wilfr ied Martens zich 
«voor de laatste maal als voor
zitter van de partij» tot de kon
gressisten ger icht 

Het zou nochtans slechts de 
dag nadien zijn dat hij forma
teur werd. 

Het is misschien omdat de 
vorst het verslag van het CVP-
kongres in de kranten heeft ge
lezen, dat hij gezegd heeft: 
«tiens, dat is een goed idee, die 
Martens bolt het toch af als 
voorzitter; die wil misschien 
wel eerste-minister worden; Ik 
zal het hem eens vragen». 

FDF-overwinning 
Op het FDF-kongres deed An
toinette Spaak er geen doekjes 
om. 
«De aanwezigheid van het FDF 
in de regering», zegde ze, «zon
der de VU en tot schande van 
de CVP die terzake haar eigen 
belofte inslikte, is een morele 
overwinning. Zij symbolizeert 
nadrukkelijk de komende drie
ledigheid van de staatshervor
ming». 
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CVP-KONGRES 
Cijfers zeggen niet alles 
Wie zou menen dat politiek te 
vangen is in wiskundige gege
vens, komt bedrogen uit. Alvasl 
wat de CVP betreft. Het CVP-
kongres heeft, verleden zon
dagnamiddag In de Magdalena-
zaal te Brussel, een duidelijk 
wiskundig antwoord gegeven 
op de akkoorden-VdB: 408 ja 
tegen 71 neen bij 92 onthoudin
gen. Wie echter denkt dat dit 
wiskundig antwoord meteen 
ook enige politieke of morele 
waarde heeft, is er waarschijn
lijk aan voor zijn moeite. De 
eerste die dat waarschijnli jk 
aan den lijve zal ondervinden 
is Wilfrled Martens, gewezen 
CVP-voorzltter, thans eerste-
minlster In een regering die de 
steun van zijn partij heet te ge
nieten. Binnen afzienbare ti jd 
hoogstwaarschijnli jk het eerste 
voornaamste slachtoffer van de 
trouweloosheid. 

Eigenlijk zijn de akkoorden-VdB, 
waarover het CVP-kongres dan 
toch in hoofdzaak moest hande
len, slechts bijzaak geweest. Het 
belangrijkste feit van de bijeen
komst was de herrijzenis van ge
wezen eerste-minister Leo Tlnde-
mans. 
Een voorbereid maneuver? Of de 
inspiratie van het ogenblik? In ie
der geval was reeds, van bij de 
aanvang, aan de schikking in de 
Magdalenazaal duidelijk te merken 
dat de strijd Martens-TIndemans 
in het voordeel van laatstgenoem
de aan het verlopen was. Tinde-
mans had zich ostentatief midden 
in de zaal gezet, ver van het kon-
gresbureau en zogezegd tussen 
de militanten. Bi] nader toekijken 
echter bleek het grootste deel van 
de ministrabelen en van de back
benchers zich in de omgeving van 
de gewezen eerste-minister te be
vinden, zich koesterend in diens 
zonnetje. Zelfs De Keersmaecker 
—• nochtans duidelijk uit de stal 
van Martens — had een stoel ge
zocht die, in twijfelgeval, kon be
schouwd worden als een plaatsje 
in de Tindemans-hofhouding. 
De herrijzenis werd aangekondigd 
door twee profeten; het duo dat in 

zijn samenstelling reeds heel de 
dubbelhartigheid van de CVP sa
menvat. 
De eerste was Jan Verroken, ver
warder dan ooit. Hij speelde het 
klaar om in één en dezelfde adem 
de «slechte grondwet van 1971» 
(zoals hl] ze thans noemt) te ver
oordelen en hulde te brengen aan 
Tindemans, die de vader Is ge
weest van deze slechte grondwet. 
De tweede profeet was Ene Van 
Rompuy, voorzitter van de CVP-
Jongeren. Waar hij Verroken wel
licht flamingantische motieven 
kunnen verondersteld worden, is 
dat helemaal niet het geval bij Van 
Rompuy. Hij is een unitarist, een 
openlijk aanhanger van de post-
Van Cauwelaertiaanse opvattin
gen van Tindemans. Daarenboven 
een oerkonservatief. 
De kongresrede van Tindemans 
was een monument van dubbel
hartigheid. Zonder de naam van 

Martens te vernoemen, viel hij het 
beleid van de gewezen partijvoor
zitter in het lang en het breed aan. 

Het uitgangspunt van deze aanval 
was niet eens politiek: het was de 
wraak van de gekwetste ijdelheid 
en het gedeukte majesteitsgevoel. 
Na meer dan honderd dagen |X)li-
tieke krisis Is het opnieuw de CVP, 
is het opnieuw Tindemans die de 
schaduw van het bedrog vooruit 
werpen op de politieke evolutie. 

Dat Vlaanderen van het politiek 
huwelijksbedrog tussen de huidi
ge partners ook maar enig heil 
heeft te verwachten. Is uitgeslo
ten. De Tindemans-CVP heeft niet 
Vlaanderens heil op het oog. Ze 
bekommert zich alleen om het ei
gen partijbelang, om de eigen poli
tieke macht. Erger nog: ze dreigt 
gewoonweg het Instrument te 
worden in de handen van één en
kele op wraak gerichte man... 

Tindemans over 
Martens 
Tindemans viel op het CVP-
kongres vri j openlijk, zonder 
diens naam te noemen maar 
duidelijk genoeg, Wilfr ied Mar
tens scherp aan: «De partij 
heeft ti jdens de voorbije maan
den te weinig vechtlust aan de 
dag gelegd en de aanvallen te
gen haar en haar gewezen pre
mier niet met de nodige kracht 
en punch beantwoord-. 
Noteer dat Tindemans van zich
zelf in de derde persoon 
spreekt: «haar gewezen pre
mier». 
En verder: «Ik maak er geen 
personenkwestie van, maar 
wanneer wij zeggen dat men
sen belangrijk zijn, moet dit ook 
gelden voor de parlementsle
den en de gewezen premier». 
In deze korte passage had de 
toekomstige CVP-voorzitter 
het tweemaal over zichzelf. 
Zoals men ziet: géén perso
nenkwestie. 

Applaudimeter 
Er stond op het CVP-kongres 
geen applaudimeter. Die zou 
anders wel een duidelijk ver
schil In de volumes en de leng
ten van het applaus hebben 
kunnen optekenen. 
De «spontane regie», ingezet 
met de tussenkomsten van de 
Tindemans-fans Verroken en 
Van Rompuy, zorgde voor st i j 

gende en uiteindelijk bijna 
waanzinnige ovaties aan het 
adres van Tindemans. 
Martens moest het stellen met 
een beleefdheidsapplausje. 

Niemand en zeker Tindemans 
niet, sprak ook maar één woord 
van waardering of van dank uit 
aan de aftredende voorzitter. 
Het spontaan volksgemoed 
ontvlamt des te lichter, naarma
te het deskundig gemanipu
leerd wordt. 

Grote staatsman? 
Tot voor kort was het de regel, 
dat een afgetreden eerste-mi
nister zich een tijdlang een aan
tal beperkingen oplegt en be
scheiden naar de achtergrond 
terugtreedt. Dat is een gezonde 
demokratische regel van goe
den angelsaksischen huize. 
Ook in ons land werd deze re
gel toegepast, tot en met in de 
CVP: Gaston Eyskens en Theo 
Lefévre legden zich na hun af
treden vri jwil l ig de beperkingen 
op die zij de logische konse-
kwentie achtten van het hoge 
ambt. 

De tijden zijn veranderd en de 
afgetreden eerste-minister Tin
demans acht zich niet gebon
den door deze goede demokra
tische traditie. Een paar 
(georganizeerde?) ovaties op 
het CVP-kongres volstonden, 
om hem af te doen dalen naar 
de arena. 

Zij die gaan sterven 
Een kijk naar binnen^naar wat leeft in deze man, is onmogelijk. Het gezicht is opge
zwollen, ongezond en vermoeid. In de loop der maanden werd de spleet van de ogen 
achter de dikke brilleglazen steeds smaller Journalisten die hem van dichtbij volgen, 
zeggen dat hij tot op de bodem van de fysieke kracht gaat Sinds een hele tijd reeds. 
Wilfried Martens, 43 jaar Buitengewoon jong vooreen eerste-minister in dit land. Jon
ger dan wie dan ook sinds de tweede wereldoorlog. 

Een eerlijke Vlaamsgezinde overtuiging behoort ongetwijfeld tot zijn diepere motive
ringen. Het verleden staat daar borg voor Praeses van het KVHV, de gebruikelijke 
start. Maar ook bezieler van het Expo-Jeugdkomitee anno 1958. Federalistisch denk
werk in de VVB. Mede-organizator van de historische Marsen op Brussel 
De uiteindelijke politieke keuze verraadt, naast de Vlaamsgezindheid, ook iets van de 
endere motiveringen van Wilfried Martens. Ei zo na was hij terecht gekomen in de 
Volksunie. Het heeft wellicht met aan hem alleen gelegen en wellicht zelfs met uitslui
tend aan zijn ambities. De verwarde periode rond de Vlaamse Demokraten in de zesti
gerjaren heeft waarschijnlijk óók een rol gespeeld. Het werd dan maar de CVP. Eerst 
als Jonge Turk, optornend tegen het apparaat en de gevestigde meningen. Voorstan
der van Collards oproep tot progressieve frontvorming. Nog altijd federalist, tegen de 
toenmalige CVP-stroming in. 

De katolieke partij kan terugkijken op generaties ervaring in de omgang met lastige, 
ambitieuze jongemannen De partij is groot genoeg, haar mogelijkheden zijn ruim ge
noeg en haar rangeersporen breed genoeg om een plaats te vinden voor wie zich — 
in eigen dienst, in dienst van een zaak of gewoonweg in dienst van de partij — wil uit
sloven. En ultslover is Wilfried Martens altijd geweest Geen gemakkelijke jeugd ge
had en tweemaal méér moeten doen dan Ie jeune doré om ergens te geraken. 
Het partijvoorzitterschap. Werk zonder naam en zonder tel om het vermoeide appa

raat weer tot een vechtmachine te maken. De verbeelding en de zin voor manage
ment om het oppervlakkig charisma van een Tindemans uit te bouwen tot propagan
distische volmaaktheid: zélf te onpopulair om boegbeeld te zijn, verstandig genoeg 
om een ander boegbeeld te zoeken. 
Johannes-de-Doper voor het Gemeenschapspakt en het hernieuwde premierman
daat van Tindemans En dan opeens de kink in de kabel Het monster van Franken
stein keert zich tegen zijn schepper: Tindemans begint in de CVP het gevecht om de 
macht met Martens. Om de tweespalt binnen de partij te verdoezelen vlucht de CVP 
voor haar verantwoordelijkheden weg. Naar de langste en moeizaamste politieke kri
sis uit de vaderlandse geschiedenis. 
Informatie, formatie, bemiddeling, terug formatie, terwijl het beraad een reeks trooste
loze dagen aaneenrijgt, gaat de machtsstrijd in de CVP verder Martens als vechtjas 
in strijd met de anderen maar evenzeer met zijn tegenstanders in de CVP. Een kat in 
het nauw krabt waar ze kan: weg Vlaams Front, weg fatsoenlijke afspraken. Zo dicht 
bij het doel, zo fel reeds in de ban van het hoogste ambt dat net om de draai en dan 
binnen bereik ligt, is er geen tijd meer om te letten op de anderen en op wat eigenlijk 
het einddoel is 
Wat het uur van de triomf moest worden, werd het uur van de waarheid. Zoals Tinde
mans zélf het noemde. Het CVP-kongres had nauwelijks oog voor zijn gewezen voor
zitter en toekomstige eerste-minister Het juichte hartstochtelijk toe, toen de toekom
stige voorzitter het proces van zijn voorganger maakte. Zonder diens naam te 
noemen: dit is het milieu van de omzwachtelde dolken en netjes verpakte verdacht
makingen. 
Bleker dan ooit, geslotener nog dan gewoonlijk, ondoorgrondelijk luisterde Martens 
naar het vonnis: de toelating om eerste-minister te worden. Tot nader order En dan ? 
Ave, Leo, morituri te salutant... 

io Genes 
*: 
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BSP, PS EN PSC 
Groen licht, mat fes 
Drie van de vijf 
parti jkongressen, waarop 
beslist moest worden over de 
regeringsdeelneming, verliepen 
nogal rimpelloos, in een matte 
sfeer van berusting. 
Het kongres van de Vlaamse 
socialisten leverde een ruime 
ja-meerderheid op: 325 voor, 26 
tegen en 20 onthoudingen. De 
debatten die daaraan 
voorafgingen, leveren weinig 
stof voor kommentaar. 
Voorzitter Van Miert had het 
bij de uiteenzetting over het 
communautair regeringsluik 
uitzonderli jk gemakkelijk. 
Slechts drie sprekers kwamen 
met opwerpingen aan bod. 
Wil ly Claes had het een 

tikkeltje lastiger bij de 
verdediging van het 
sociaal-ekonomische luik. Het 
debat, dat dan toch even op 
gang kwam, bleef echter vri j 
akademisch. 

De ondertoon van het kongres, 
zovi/el in de vergadering als in de 
v*/andelgangen, werd bepaald 
door het zeer grote wantrouwen 
tegenover de overige koalitiepart-
ners en meer speciaal tegenover 
de onbetrouwbaarheid van de 
CVP. Maar de begeerte om «er bij 
te zijn» en de druk van de ministra-
belen volstonden ruimschoots om 
een mat en massaal ja op te leve
ren. 

Ook op het PSC-kongres kwam 
het wantrouwen tegenover de 

CVP tot uiting. Eigenlijk verdedig
de niemand er de akkoorden-
V.d.B. Het algemeen gevoelen dat 
er in wezen niets is opgelost en 
dat een oplossing met de huidige 
regering hoogst onwaarschijnlijk 
IS, kwam herhaaldelijk tot uiting. 
De PSC is echter traditiegetrouw 
kandidaat voor elke formule met 
ieder programma. Ze weet haar 
aanspraken doorgaans goed te 
verzilveren. Het kostte haar dan 
ook geen moeite om 174 bevesti
gende antwoorden te tellen tegen 
slechts viermaal neen en 7 ont
houdingen. 
Wat de einduitslag betreft, leverde 
ook het PS-kongres geen moeilijk
heden op: 506 ja, 53 neen en 21 
onthoudingen. Op dit kongres 
sloegen de golven nochtans iets 

hoger dan bij de BSP en de PSC, 
ondanks de magere opkomst. De 
Europa-zaal van het Kongressen-
paleis was maar voor de helft ge
vuld. De te verwachten botsing 
tussen Yerna en Cools zorgde, 
aan het eind van een overigens 
matte vergadering, voor enige dei
ning. Yerna trok frontaal ten aan
val zowel tegen de akkoorden-
V.d.B. als tegen de regeringsfor
mule. Cools ging hem met de voor
hamer te lijf. Inhoudelijk werd het 
debat door dit duel zeker niet ver
rijkt. Hoogstens was er iets meer 
«couleur locale» dan op de kon-
gressen van BSP en PSC. Ook 
hier een groot wantrouwen tegen
over de andere koalitiepartners. 

En opvallend weinig feeststem
ming, aan het einde van de noch
tans 100 dagen krisis die door 
Cools goeddeels werden be
heerst en die uiteindelijk geleid 
hebben naar de overwinning van 
de PS-strategie. Bijkomende dom
per op de stemming: het nieuws 
dat Tindemans opnieuw Martens 
aan de ketting legde. 

En bovendien 

FDF-KONGRES 
Aan niets verzaaict 
Het FDF heeft er behoorlijk moei
te mee gehad om uiteindelijk — 
met 152 tegen 75 stemmen bij 2 
onthoudingen — van haar kon
gres groen licht te krijgen voor de 
regeringsdeelneming. 
Hoewel de vergadering achter ge
sloten deuren plaats greep, lekte 
en voldoende uit om een beeld te 
krijgen van de tegenstellingen, die 
scherp aan het licht traden Het 
verzet kwam vooral van de perife
rie, aangevoerd door kamerlid 
Georges Clerfayt die in FDF-mid-
dens nogal eens «notre Palesti-
nien» wordt genoemd. Ook de 
FDF-Jongeren gingen er keihard 
tegen aan. 

De vergadering, bijgewoond door 
meer dan 300 leden van de alge
mene raad, ging door in het kultu-
reel centrum van St.-Pieters-Wolu-
we; ze duurde meer dan acht uur. 
Clerfayt, die de linkervleugel ver
tegenwoordigt in de partijtop en 
die uit de MOC-rangen komt trok 
direkt hard van leer Gedurende 
enkele uren en talloze tussenkom
sten was meteen de toon aange
geven. De FDF-leiding, waarbij 
vooral André Lagasse het woord 
voerde, stond geruime tijd in het 
defensief. Geleidelijk aan echter 
verschoof de bespreking van het 
inhoudelijke naar het taktische 
vlak. Er werd aan de kongressis-
ten voorgerekend welke de voor
delen van regeringsdeelneming 
zijn, ook en vooral met het oog op 
het veroveren van de eigen auto
nome politieke macht in de Brus
selse gewestregering. In dit stadi
um van de besprekingen liet de 
FDF-top zich sterk gelden: zowel 
Lagasse als Defosset en Outers 
en uiteraard partijvoorzitter Spaak 
wierpen hun volle gewicht in de 
weegschaal. Met als gevolg een 
ruime meerderheid na een uitput
tende maraton. 

Over de werkelijke betekenis van 
deze ja-meerderheid mag men 
zich echter niet vergissen. De in
stemming van het FDF-kongres 
gold meer de taktiek van de rege-
nngsdeelname dan de inhoud van 
de akkoorden V.d B. Het FDF ver
zaakt aan niets, legt zich bij geen 
enkele begrenzing neer en is vast
besloten, bij de debatten over de 
uiteindelijke staatshervorming via 
haar regeringsdeelneming het on
derste uit de kan te krijgen. 
In dit licht IS het belangrijk, te ver
wijzen naar het antwoord dat for
mateur V d B . heeft gegeven op 
de brief, waarin Antoinette Spaak 

verleden zaterdag bijkomende op
helderingen vroeg over enkele 
punten van het akkoord. Het ant
woord dat V.d.B. maandag gaf, is 
van een onrustwekkende dubbel
zinnigheid. 
Op de FDF-vraag of de gewestre
geringen deel zullen uitmaken van 
de nationale regering dan wel 
rechtstreeks zullen verkozen wor
den, gaf de formateur als ant
woord dat — volgens hem — de 

Peuzemogelijkheid zich beperkt 
tussen zijn voorstel van 15 en dat 
van 20 maart Met andere woor
den treedt V.d.B. het FDF-stand-
punt bij. V.d.B. bevestigde even
eens dat volgens hem, het Fran
stalig onderwijs in de faciliteiten-
gebieden moet onttrokken wor
den aan de bevoegdheid van de 
Vlaamse minister van Nationale 
Opvoeding. Ten slotte onder

streepte V.d.B. dat de voorgeno
men gedeeltelijke splitsing van 
Abos uiterst behoedzaam moet 
worden doorgevoerd, met behoud 
van een unitaire strategie. 
Het dubbelzinnig ja van de FDF, 
zowel als de niet minder dubbel
zinnige verduidelijkingen van de 
gewezen formateur op vragen die 
het FDF nauw aan het hart liggen, 
bewijzen naar welk boerenbedrog 
de huidige koalitie onderweg is... 

Het FDF heeft hoegenaamd geen reden voor ontevredenheid. Lucien Outers pikt meteen, bij de gratie van 
formateur Martens, twee VU-l<abinetten in. Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. 

Ontvetting. 

Er is al gedurende jaren veel te 
doen geweest omtrent de 
broodnodige ontvetting van 
Brussel-hoof dstad. 
Niets bli jkt daarvan in de prak
tijk. Uit zopas vri jgegeven sta
tistieken blijkt dat er momen
teel zo 'n 265.000 forenzen ir 
Brussel werken, die buiten de 
agglomeratie wonen. 
In vergeli jking met 1970 is de 

pendelstroom met bijna 8 t h 
toegenomen ; de toename is re
latief groter voor de Vlaamse 
pendelaars. Wel bli jkt dat de 
pendelaars zich metterti jd ge
vestigd hebben in Vlaams- er 
Waals-Brabant want het aan
tal forenzen vanuit de andere 
provincies is afgenomen... 
In Vlaams-Brabant is het aan
tal inwoners dat in Brussel 
werkt met 15 th . toegenomen 
en in Waals-Brabant met niet 
minder dan 30 t.h. Die evolutie 
heeft grote konsekwenties : de 
ruimtelijke ordening en de 
grondprijzen zijn in toenemen

de mate onder zware druk ge
ze t 
Het landelijk karakter van veel 
gemeenten is in verdrukking 
gekomen, samen met de au
tochtone bevolking. In Vlaams-
Brabant is de verfransing een 
bijkomend tastbaar element. 
Ook al zou morgen meteen 
werk gemaakt worden van de 
ontvetting van Brussel, dan 
nog blijft het een dringende 
zaak, dat het grondbeleid in de 
Vlaamse gemeenten rond Brus
sel onder de uitsluitende be
voegdheid van een Vlaams po
litiek gezag komt 

-heeft het ministerie van verkeers
wezen uitgerekend dat wij met het 
zomeruur 0,3 th. besparen op het 
jaarlijks verbruik van stookolie: zijn
de 35.000 ton. 

-regent het geen protesten tegen 
het communautaire luik van het re
geerakkoord dat VDB aan zijn op
volger-formateur Martens overliet 
en is ook de straffe taal uit de edito-
rialen in de Vlaamse pers verdwe
nen. 

-slaagde de politieke redakteur van 
Het Volk er zelfs in zich laatdunkend 
uit te laten over het gezeur rond de 
communautaire knelpunten die nu 
«van de baan zijn.> 

-bracht Moboetoe van Zaïre zopas 
een driedaags bezoek aan België en 
heeft hij, tijdens die privé-uitstap, 
'kontakt opgenomen met Belgische 
vooraanstaanden'. 

-krijgen de belastingplichtigen enig 
soelaas aangeboden in deze finan
cieel miezerige tijd; na een uitgever
ij gooit nu ook de verbruikersvereni
ging Test-Aankoop een handige 
gids voor de belastingplichtige op 
de markt 

-riep een volksvertegenwoordiger 
uil Edegem op hel CVP-kongres vo
rige zondag: «als het kongres mij 
niet tegenhoudt word ik partijvoor-
zilter_> Toen sloeg zijn stem over, 
en lag zijn polsslag aan de hoge 
kant 

-hebben eleklriciteitsbeheerders ja
renlang meewarig gelachen met het 
volgens hen verkeerde beeld dal de 
publieke opinie heeft van kerncen
trales, namelijk dat die zouden kun
nen ontploffen. 

-blijkt in Harrisburg, Pennsylvanië, 
de grootste zorg van de kernspecia-
lislen nu evenwel een gasbel te zijn; 
een explosieve gasbel die het 
koelsysteem blokkeert wat hel be-
schermingsschild uil zijn hengsels 
kan rukken, waardoor de enorme ra-
dioaktiviteli zich ongehinderd zou 
verspreiden, en een miljoenenstad 
als New York in levensgevaar kornt. 

-is hel haast ongelooflijk, maar 
waar: de parlementsleden worden 
opnieuw opgeroepen om naar de 
Brusselse Wetstraat hun dure ze
tels te komen bekijken, 
-blijft het alsmaar weeklagen over 
de poslcheckdiensten. Na de mise
rie mei hel computerpark, die blijft 
aanslepen, is er nu ook nog de grote 
zorg bijgekomen over'de afvallig
heid van de kliënleel die betere 
diensten zoekt bij andere financiële 
instellingen. 

-overleed honderd jaar geleden op 
35-jarige leeftijd Bernadette Soubi-
rous, die van Lourdes het meosl be
roemde bedevaartsoord van de 
Westerse wereld maakte. 

-beginnen de grenskonfliklen in de 
wereld alsmaar ernstiger afmetin
gen aan Ie nemen; nu zijn er ook al 
varkensgevechlen gemeld aan de 
Belgisch-Franse grens. 

-wordt er wel eens gemijmerd dat er 
van die ekonomische krisis, behou
dens de groeiende werkloosheid, 
nog niet zoveel Ie merken valt Ver
schillende elementen wijzen er nu 
wél duidelijk op dat de huishoud-
budgetlen zuiniger besteed worden: 
zo melden de autohandelaars onge
rust dat de verkoop van auto's zien
derogen blijft dalen, 
-schijnt hel dossier-Zeebrugge nu 
eindelijk weer op de politieke tafels 
gegooid te zijn; dit keer door de 
krant «De IMorgen». 

-wordt het nu wel hoog tijd dal eens 
klare wijn geschonken wordt over 
deze miljardenbesleding, en over de 
toekomst van onze havens. 

En bovendien 

5 APRIL 1979 WIJ 5 
.g X>," ,4^.; £ £ 



KOMMCMWi^R 

Uit de grabbelton 
van de 33 
«Vlaamse regering» 
Voor het eerst duikt, bij de sa
menstelling van de nieuwe be-
windsploeg, de naam «Vlaamse 
regering» op. Omdat de ge-
meenschaps- en gewestzaken 
in Vlaanderen door één enkele 
executieve worden behartigd 
— in tegenstelling met wat aan 
Franstalige kant gebeurt — 
krijgt deze executieve de naam 
«Vlaamse regering». 
Eigenlijk zou dat een historisch 
feit moeten zijn. Spijt ig genoeg 
is het dat niet Ondanks het feit 
dat de VU-eis van samenvoe
ging van de gewest- en ge
meenschapszaken gereali-
zeerd wordt onder VU-druk 
maar zonder VU-aanwezigheid, 
dient de naam «Vlaamse rege
ring» tussen nadrukkelijke aan
halingstekens te worden gezet 
Spreken van een «Vlaamse re
gering» in het kader van een 
staatshervorming, waarvan de 
definitieve krachtlijnen niet 
eens vaagweg op papier staan 
is gewoonweg zelfbedrog of_ 
boerenbedrog. 

Volstrekte pariteit 
Op de eerste-minister na Is er 
volkomen pariteit niet alleen 
tussen de ministers (zoals het 
wettelijk nu eenmaal hoort), 
maar ook tussen de staatsse-
kretarissen. 
Van pariteit te Brussel is er na
tuurlijk helemaal geen sprake. 

Geschenk voor 
het FDF 
Met drie regeringsleden kri jgt 

het FDF eigenlijk vier porte
feuilles te beheren. 
Outers krijgt inderdaad niet al
leen Buitenlandse Handel, maar 
ook Wetenschapsbeleid onder 
zijn bevoegdheid. 
«Toevallig» zijn dat twee depar
tementen, die onder de vorige 
regering door VU-ministers 
werden beheerd. De Bruyne en 
Van de Kerckhove hebben er 
gedurende anderhalf jaar hard 
gewerkt om de grote Vlaamse 
achterstand op te halen. 
Dit Vlaamse werk staat nu te
rug op de helling. Outers krijgt 
met één slag de kans, om op 
twee gewezen VU-departemen-
ten tegelijk er met de Franse 
bezem door te gaan. 

Eyskens 
een streep minder 
Mark Eyskens, die ti jdens de 
vorige regering op Vlaamse 
Streekekonomie zat, krijgt nu 
de portefeuille van Ontwikke
lingssamenwerking. In de 
grond is dat een degradatie en 
een vergift igde portefeuille, 
waar de communautaire heibel 
eindeloos zal zijn. 
Eyskens die geen gemakkelijk 
man is en zelden een blad voor 
de mond neemt, is nochtans 
een van de knappe koppen van 
de CVP. Het is van hem bekend, 
dat hij op Vlaamse Streekeko
nomie weg wilde. Bij de verde
ling van de portefeuilles kwa
men voor hem slechts Buiten
landse Handel gekoppeld aan 
Wetenschapsbeleid, of Ontwik
kelingssamenwerking in aan

merking. Hij moest echter de 
duimen leggen voor de FDF-ei-
sen: de vette brokken gingen 
naar Outers, die nochtans voor
heen op Ontwikkelingssamen
werking zat 

De postzegel
verzamelaar 
Algemeen werd verwacht, dat 
FDF-er Defosset niet zou terug 
te vinden zijn in de nieuwe 
ploeg. Tijdens de regering Tin-
demans was de man danig in 
opspraak gekomen door een 
aantal schandaaltjes — waar
onder dat van de verdwenen 
postzegelverzamelingen — die 
aan het licht werden gebracht 
door de VU-mandatarissen Luc 
Van Steenkiste en Wil ly Kuij-
pers. 

De nieuwe regering is van deze 
schandaaltjesman niet vies. Hij 
verandert weliswaar van De
partement maar wordt toch lek
ker minister van Brusselse Za
ken. 

Binnenlandse Zaken 
De portefeuille Binnenlandse 
Zaken gaat naar de PSC-er 
Gramme uit Verviers. Gramme 
heet een vri j gematigd man te 
zijn, die nooit opviel door ex
treme anti-Vlaamse standpun
ten. 
Dat de voogdi j over de ge
meenten met speciaal taaista
tuut — waaronder ook de Voer-
gemeenten — in Waalse han
den komt, is echter toch wel 
bedenkelijk. 

Bijgaande foto toont de aan gang zijnde verminkingswerken in Vlaams-
Brabant (grondgebied Groot-Dilbeek) 

Waalse hap in 
Vlaamse grond 
De ekonomische opbloei van 
Wallonië gebeurt niet alleen met 
Vlaamse centen maar ook met 
onze Vlaamse grond. Voor de 
tweede maal in enkele jaren 
wordt een streek met vruchtbare 
akkergrond volledig verwoest. 
Dit om een derde pipe-line van 
Antwerpen naar Féluy, een dorp
je in de streek van Nijvel, aan te 
leggen. Wie de kredieten levert 
vragen wij ons al lang niet meer 
af! 

Maar deze keer is het geen voor
bijgaande zaak voor Vlaanderen. 
Deze grond is bli jvend belast, 
zelfs voor de komende genera
ties, zodat zelfs onze kinderen er 
niet meer kunnen over beschik
ken. 

Wallonië heeft deze ruimte tot 
een bli jvende bestemming toe
bedeeld: geen bouw- of indus
triezones mogelijk over de hele 

streek. 

Kamerlid Willy Kuijpers 
stelde een parlementaire vraag 
Destijds werd een pijpleiding
verbinding tussen Antwerpen en 
Féluy beslist Graag vernam ik 
hierbij het volgende: 
1) Wanneer en onder welke fi

nanciële bedingingen werd dit 
akkoord gesloten ? 

2 Welke betoelaging of krediet
verlening werd aan deze op
dracht toegekend? 

3) Welk is het statuut van de 

strook grond waaronder deze 
pijpleiding zal lopen? 

4) Werden er voor deze pijplei
ding opwarmingsposten voor
zien? Zo ja, waar? 

5) Bestaan er nog andere olie-
pijplijnverbindingen tussen 
Antwerpen en Wallonië? Zo 
ja, welke ? Of zijn er nog ande
re in voorbereiding? 

De Europese asociale gemeenschap 
De Europese kommissie gaat 
optreden tegen België, 
Denemarken, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Luxemburg, 
Nederland en West-Duitsland 
omdat zij de Europese richtli jn 
omtrent de gelijke beloning van 
mannen en vrouwen niet naar 
behoren toepassen. De 
Nederlandse en Westduitse 
overheid krijgen een dubbele 
bekeuring omdat zij zelfs de 
gelijke behandeling nog niet 
wetteli jk geregeld hebben. Dat 
Ierland en Italië vri j uitgaan, 
betekent alleen dat hun 
wetgeving aangepast is, niet 
dat zij mannen en vrouwen 
gelijk loon geven. 
Na al die jaren is dit de 
Europese werkelijkheid. Sociaal 
staat men nergens. De 
richtlijnen slagen er in het 
beste geval in wat wetteli jke 
bepalingen te harmonizeren. 
Maar zelfs bij de Zes van het 
eerste uur is er van de 
verwachte gemeenschappelijke 
sociale vooruitgang niet veel te 
merken. 

Eigenlijk hoeft dat niet te ver
wonderen. De huidige Europese 
Gemeenschap is ontwikkeld van
uit de Europese Gemeenschap 

.voor Kolen en Staal. Een pro-
bleemsektor na de jongste we
reldoorlog en nog steeds een 
probleemsektor. Bij de EGKS 
kregen we dan de Europese 
Ekonomische Gemeenschap en 
Euratom. Samen werd dat dan 
de Europ)ese Ekonomische Ge
meenschap. 

Wat die Europese ekonomie 
waard is in het dagelijkse leven 
zie je ook duidelijk in de land-
bouwsektor. De nationale kjelan-

gen brengen Vlaamse en Franse 
varkenskwekers met getrokken 
messen tegen elkaar in Menen. 
Dit in navolging van de Italiaanse 
en Franse wijnboeren. 
Staal en landbouw zijn dan nog 
twee ekonomische sektoren 
waar veel nachtelijke maratons 
aan besteed werden. Laat staan 
dat we iets moeten verwachten 
op het vlak van de arbeidsver
houdingen. De gelijke bekxiing 
was het eerste punt waar veel 
ronkende verklaringen over af
gelegd werden. En na al die ja
ren zijn we fjas aan bekeuringen 
toe. 

Ons nijpendste sociaal probleem, 
de werkloosheid, is ook voor de 
Negen een groot probleem. Sa
men telt Europa 6 miljoen werk
lozen. De helft daarvan zijn 
werktoze Britten en Italianen, elk 
nagenoeg 1,5 miljoen. In Frank
rijk zijn bijna 12 miljoen mensen 
werkloos, in West-Duitsland 1 
miljoen. In elk van de landen is 
de werkloosheid in 1975 met 
een sprong gestegen en sedert
dien blijven toenemen. West-
Duitsland, Nederland en Ierland 
kennen sedert 1976 een lichte 
daling van de werkloosheid. 
Maar daar raken sommige kate-
gorieen van mensen vrij snel uit 
de werkloosheid in andere 
steunstelsels. 

In elk van die landen blijkt ook 
het onderscheid in werkgelegen
heid voor de inlanders en voor 
de vreemdelingen. Elk land trekt 
immers massa's gastarbeiders 
aan. Frankrijk 1,6 miljoen, West-
Duitsland 1,5, Groot-Brittannië 
een half miljoen. 
De veroudering van de bevol

king is ook al een Europees pro
bleem. Het aantal jongeren dat 
nu 23 % van de t ievdking uit
maakt, zal als zij grijs zijn 18 % 
van de bevolkir^ uitmaken. Nu 
zijn er 13 % ouderen, dan nog 
18 % jongeren. 

We hebben ook de Europese 
multinationals leren kennen. Gro
te en kleine. Bedrijven die bui
tenlandse vestigingen afstoten 
zoals nnet Prestige gebeurd is 
en bedrijven die door hun' eigen 
moeilijkheden overgenomen ge
zonde bedrijven mee in faling 
brengen zoals Wiskeman. 

We leven in het Europa van de 
werksystemen waarin elk zfch 
op internationale solidariteit be
roept om de vernieuwingen niet 
door te voeren. Wie volgde 
Saab, Volvo en Fiat toen die het 
bandwerk doorbroken? Het Eu
ropa van de nationale zelfge-
noegzaamheki waardoor bedrij
ven zich niet aanpassen aan de 
volksaard in hun buitenlandse 
vestigingen. De taal van de di-
rektie in Bayer en BASF te Ant-
werjaen b.v. is het Duits. 

En toch biedt Europa tal van 
mogelijkheden. Benijdt niet iede
reen ons stelsel van loonkoppe-
ling aan de index. West-Duits
land heeft een wettelijke 
organizatie voor de inspraak van 
de werknemers. Nederland ook. 

Belgen, Nederlanders en West
duitsers ijveren voor werktijdver
korting. De Fransen en Italianen 
hebben grote sterke vakbonden. 
De Britten leveren zeer origineel 
denkwerk inzake sociale vernieu
wing. De Denen bieden kansen 

tot menselijke ontpkxjüng binnen 
het arbeidsstelsel. En de leren 
hebben tal van overtieidsdien-
sten die in nauw kontakt staan 
met de werknemers. 

Elk land heeft tal van nriogelijkhe-
den. Als deze geharmonzeerd 
worden, komt een vooruitstre
vend sociaal Europa tot stand. 

pdb 
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Radioaktieve spoken 

Het indicent in de kernreaktor te 
Harrisburg (Pennsylvaniè - USA) 
heeft een veel groter weerklank 
gehad dan de nochtans reeds tal
rijke gelijkaardige incidenten in 
tal van reaktoren, zowel in de 
USA als elders. In eigen land de
den zich reeds incidenten Cvan 
mindere omvang weliswaar) 
voor. Het lek in de afkoeling, met 
de vorming van een zeer gevaar
lijke gasbel te Harrisburg was 
echter van die omvang dat de 
overheid besloot tot de ontrui
ming van het woongebied rond 
de kernreaktor. Het ging om niet 
minder dan 200.000 mannen, 
vrouwen en kinderen. Op slag 

zakte het zakencijfer van de 
plaatselijke handel met 40 "/o. 
Thans keren de geëvacueerden 
langzaam terug nu gebleken is 
dat de technici de toestand in de 
kerncentrale meester zijn. Op 
slag heeft de Amerikaanse rege
ring een onderzoek bevolen in 
andere kerncentrales, vooral 
toen aan het licht kwam dat er 
centrales met hetzelfde afkoe-
lingssysteem als te Harrisburg 
zijn, die dezelfde fouten verto
nen. 
Intussen is de bewering «de 
kerncentrales bieden voldoende 
veiligheid» als een ballon door
geprikt Elke dag kunnen zich in 

KOSTEN VOOR 
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de kernreaktoren gelijkaardige 
incidenten voordoen en dan nog 
niet altijd met een gelukkige af
loop zoals te Harrisburg. On
danks de protesten gaan de wer
ken door. Naar verwachting 
echter zal de protestbeweging 
tegen onveilige centrales met 
Harrisburg aan kracht en om
vang toenemen, ook in eigen 
land, waar we reeds mogen spre
ken over «de dodelijke driehoek 
Grevelingen-Doel-Tihange». De 
Franse overheid raadpleegde 
niemand toen ze besloot tot de 
oprichting van een kerncentrale 
dicht bij de Belgische grens. De 
burgemeesters van De Panne, 
Nieuwpoort en Oostende (want 
zover reikt de radio-aktieve zone 
van de centrale te Grevelingen) 
protesteerden ten zeerste ver
ontrust Nu protesteren ook 
Noordfranse autoriteiten. Het 
zijn trouwens niet alleen gewone 
mensen die aandringen op een 
sterker ontwikkeld veil ig
heidssysteem, ook de technici 
dringen aan op bijkomende vei
ligheidsnormen. Daar komt bij 
ons nog de geplande gasterminal 
te Zeebrugge bij, die volgens de 
milieugroepen evenmin voldoen
de veiligheid waarborgt. 
Tot nog toe was er van over
heidswege weinig konktrole. Een 
diepgaand debat in het parle
ment is wenselijk, om te komen 
tot een verzoening van de veil ig
heid/mil ieubescherming eens
deels en de ontwikkeling van al
ternatieve energie, waartoe wij 
gedwongen worden door de nu al 
jaren aanslepende oliekrisis, 
waarbij een nieuw dieptepunt 
binnenkort te vrezen valt. Tussen 
de bevoegde ministeries, het 
parlement en de provinciale in
stanties, moet een efficiënte sa
menwerking ter zake mogelijk 
zijn. Wat belet trouwens het par
lement, zelf een initiatief te ne
men? Ondanks het bar slecht be
gin van de nieuwe z i t t i jd -
Meer bepaald moet aangedron
gen worden op een globale her
vorming van de kern-
vergunningspolit iek op een onaf
hankelijke kontrole en een bre
dere voorl ichting. Net zoals men 
voor andere materies vaste kom
missies aanstelt kan men dat ook 
voor de levensbelangrijke nucle
aire sektor. 

NIEUWE AUTO 
NODIG? 
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Smalle humanisten 
De Gentse afdeling van het Hu
manistisch Verbond protes
teerde in een schrijven aan het 
stadsbestuur van Gent tegen 
het noemen van straten naar 
Frans Daels (lange tijd bezieler 
van de IJzerbedevaarten), Leo 
Elaut (hoogleraar en VU-sena-
tor) en J. Callewaert (waarmee 
blijkbaar Pater Callewaert be
doeld is). «De rol die deze drie 
speelden tijdens de oorlog 
roept bij de bevolking slechts 
misprijzen op» aldus het HV 
Gent 

Een beslissing is nog niet ge
vallen maar de kommissie ad 
hoc beval deze namen aan. 
Als we nu weten dat geen van 
deze drie een rol speelde t i j 
dens de bezetting maar over
tuigd flamingant waren (en 
daardoor met de bezetter in 
konflikt kwamen — pater Calle
waert werd zelfs spreekverbod 
opgelegd!) dan kunnen we de 
smalle, eenzijdige en boven
dien op onjuiste gegevens be
rustende reaktie van het HV ten 
zeerste misplaats heten! 

BOUWGROND 
KOPEN? 

MET DE ASLK 
VALT 
DAAROVER 
TE PRATEN. 
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TWEEDE OLIEKRISIS 

erger dan de eerste? 
Het is bijna zes jaar geleden dat 
de eerste grote oliekrisis uitbrak. 
Sindsdien wordt de hele wereld 
geteisterd door een ekonomi-
sche krisis, die maar niet wil wij
ken, ook omdat men bepaalde 
maatregelen niet durft treffen. In 
«kompensatie» poogt men de 
werkloosheid te verminderen 
door een uitbreiding van de dien
sten en het kunstmatig in teven 
houden van ondernemingen, 
waarvoor geen kruid meer ge
wassen is en die ondanks de 
staatshulp toch over kop zullen 
gaan. 

Niettemin schijnt de westerse 
wereld maar half of zelfs hele
maal niet bewust te zijn, van de 
tweede faze van de energiekrisis, 
die ons straks in volle hevigheid 
blijkt te zullen treffen. Niet alleen 
staan drastische pri jsverhogin
gen door de olieproducenten op 
het getouw, voor alternatieve 
energiebronnen werd weinig ge
daan, ondanks de ronkende ver
klaringen in 1973. Men heeft al
lang de autoloze zondagen ver
geten, snelheidsbeperking, maat
regelen om de otiebevoorrading 
te waarborgen en dies meer. Men 
had het over een intense voorbe
reiding van zonne-energie en 
men keek hoopvol uit naar de 
kernenergie. Onder de indruk van 
de energiekrisis werden grootse 
plannen gekoesterd en werd in
derdaad overgegaan tot het op
richten van kerncentrales. Daar
bij werd echter te weinig reke
ning gehouden met de milieu
stoornissen die aan deze ener-
gie-produktie inherent schijnen 
te zijn. De nipt vermeden ramp te 
Harrisburg in Pennsilvanië (VSA) 
bewijst dat dergelijke plannen en 
verwezenlijkingen op zichzelf 
ook nog niet alles zijn. Men heeft 
te weinig rekening gehouden met 
storingen die fataal kunnen zijn 
en met resultaten die de beoog
de energievrijmaking radikaal 
wegvegen door de offers aan 
mensen en natuur, die een dolge
draaide kerncentrale kunnen ei
sen, wanneer de veiligheid niet 
100 ten 100 uitgetest is. Ge
schrokken stellen de westerse 
regeringen thans veel strenger 
veiligheidsnormen in het vooruit
z icht Als het kalf verdronken is_ 
Gelukkig schijnt de te Harrisburg 
vrijgekomen radio-aktiviteit nog 
niet fataal te zullen zijn, al zal 
men er beter aan doen nog geen 
konklusies te trekken. 

Intussen stroomde de olie weer, 
er moesten geen dramatische 
maatregelen getroffen worden. 

Maar net als de sluipende inflatie 
is de tweede oliekrisis genaderd 
<op de toppen van de tenen». 

Nu is er één troost (hoe relatief 
ook) nl. dat de pri jsverhoging en 

zaak aan energie en het gemis 
aan een versoberingsprogram
ma. Dit heeft tot gevolg een ver
traging in de produktie van kern
energie, wat echter niet voor alle 
lidstaten opgaat. Zo bouwt 
Frankrijk kerncentrales aan de 
lopende band, ongehinderd we
gens het uitblijven van enige re-
aktie (nu toch wel met'de geplan
de kerncentrale te Duinkerke). 
De landen van het Oostblok bou
wen eveneens ongehinderd cen
trales. 

Totnogtoe werd een harde kon-
frontatie tussen voor- en tegen
standers van kerncentrales ver
meden. Maar eens zal men t o c h ' 
klare wijn moeten schenken en 
vooral de veiligheid en de milieu-
bezorgdheid in de planning moe
ten inkalkuleren. Ook wanneer de 
doorsnee-burger zegt «de soep 
wordt niet zo heet gelepeld als 
opgediend», deze keer zou zich 
toch kunnen vergissen! 

de produktie-inkrimping niet 
nauwkeurig vast te leggen zijn, 
m.a.w. de olieproducenten zijn 
zelf onzeker en vertonen nog 
steeds geen eenheidsfront. Van
daar ook de tegenstrijdige en 
verwarrende geruchten. 
Zonder dat de polit ici «alarm» 
moeten roepen zou de bevolking 
toch moeten voorbereid worden. 
De waarschuwingen van de vak
mensen liegen er niet om. Leiden
de figuren uit de ekonomische 
wereld rekenen ons voor, dat de 
schaarste aan olie groter zal zijn 
dan vijf jaar geleden. «Wij zijn al
lemaal energieverkwisters» zei 
een vooraanstaande figuur van 
een der biezonderste oliemaat
schappijen. Jammer genoeg is er 
geen eendracht onder de ver
bruikers, die net zo verdeeld zijn 
als de producenten. Niettemin 
heft ook de EG-kommissie een 
waarschuwende vinger op. 
Daar staat tegenover de nood-

Vredesetappe 
De eerste etaiDe naar een vrede in 
het Midden Oosten is met de on
dertekening van een afzonderlijk 
vredesverdrag tussen Israël en 
Egypte genomen. Maar dat bete
kent nog niet dat de zorgen nu van 
de schouders vallen ep dat het 
Midden Oosten idyllisch gaat le
ven. Niets is minder waar. 
Ook al moet men bedreigingen 
zoals «Dood aan Sadat» of «We 
zullen Carter, Begin en Sadat de 
handen afhakken» (blijkbaar een 
geliefde straf In de Islam) zoals die 
werden geuit door een Jasser 
Arafat met een korrel zout nemen, 
de ontgoocheling en de woede in 
de Arabische wereld is groot. Tot 
met zolang geleden schouwde de 
hele Arabische wereld met eer
bied en ontzag op naar de groot
ste en sterkste Arabische staat: 
Egypte was het voortjeeld, eerst 
onder de bijna hysterisch aanbe
den Nasser, later onder Sadat, die 
verre van een overgangsfiguur te 
zijn (Johannes XXIII was destijds 
ook «maar» een overgangsfiguur) 
zich tot een leider van formaat ont
popte. Egypte ving de zwaarste 
klappen op van de Israëlische oor
logsmachine en ging er terecht 
prat op, de eerste Arabische staat 
geweest te zijn, die de myte van 
de Israëlische overmacht weg-
veegde door een bliksemsnelle en 
krachtige aanval op Israël tijdens 
de Jom Kippoer-oorlog. 
Maar, Sadat kon niet eeuwig de 
kastanjes uit het vuur halen, terwijl 
zijn kollega's en vrienden — uitge

zonderd Syrië en in veel mindere 
mate Jordanië — alleen met woor
den tegen de jodenstaat te velde 
trokken. Vooral Libië onderscheid
de zich in dit «heldhaftig» verbalis
me. De heftigste tegenstanders 
van Israël staken niet alleen geen 

i Buttho 

De gewezen eersteminister van 
Pakistan, Ali Zulfikar Buttho, werd 
dinsdag opgehangen nadat alle 
gerechtelijke middelen tot verbreking 
van het doodvonnis waren uitgeput 

vinger uit om de vijand echt te be
strijden, hun financiële en militaire 
hulp was gering of onbestaande. 
Integendeel, het waren alleen de 
zgn. konservatieve staten zoals 
Saoedi-Arabie, de Verenigde Emi
raten en nog een paar eenzame 
uitzonderingen op de regel «luister 
naar mijn woorden, zie niet naar 
mijn daden» die Kaïro daadwerke
lijk hielpen. Maar deze hulp was 
onvoldoende om de Egyptische 
ekonomie van het bankroet te red
den. Daarvoor moest een nog veel 
kapitaalkrachtiger geldschieter in 
de plaats treden. De Verenigde 
Staten van Amerika hebben deze 
Egyptische nood dan ook te baat 
genomen om door toezegging van 
miljardenhulp in industriële projek-
ten en in militaire behoeften om 
Kaïro tot de ^cavalier seuMol te 
overhalen. Net zoals Israël slechts 

over de brug kwam wanneer ook 
voor hen de dollarbeugel begon te 
nnkelen. Laten we mekaar geen 
Joost noemen: geld is het voor
naamste middel geweest om bei
de landen aan de groene tafel te 
krijgen en later tot het handteke
nen van een vredesverdrag te 
overhalen. Sadat moet overigens 
geweten hebben, dat bepaalde 
Arabische staten slechts met de 
mond het «nieuwe geloof» zouden 
belijden en dat ze zelfs klaar staan, 
om de Arabische landen rond een 
tafel met Egypte en later met Israël 
te krijgen. 
We zijn stilaan het verbaal geweld 
van de Arabische wereld gewoon 
geworden. Achter de felheid of de 
bloemenachtige verzen gaat een 
grote onzekerheid schuil. Er mag 
tevens wel eens herinnerd wor
den aan bepaalde feiten, die de 

moslemwereld niet tot eer strek
ken. Behalve de geringe militaire 
ruggesteun aan Egypte is er ook 
de weigenng van de meeste Ara
bische staten, de Palestijnse 
vluchtelingen op te nemen en te 
helpen. Pas zeer laat kwam er hulp 
en konden de Palestijnen een mili
taire macht opbouwen, die echter 
afgezien van bomaanslagen en ka
pingen rechtstreeks op het slag
veld niet aan bod is gekomen. De 
tijd is nog niet zo ver achter de 
rug, dat Hoessein manu militari de 
Fejaddins naar Syrië en de Liba
non buiten zette, na bloedige ge
vechten. Arafat en Hoessein heb
ben zich weer verzoend, maar 
niemand kan voorspellen of deze 
verzoening stand zal houden. Eko-
nomisch en financieel is Jordanië 
gedeeltelijk schatplichtig aan 
Washington en het Westen, indien 
Washington deze zwakke plek 
weet uit te buiten dan kan er in het 
Arabische front een lek te voor
schijn komen. Verre van ons te be
weren dat dit vaststaat doch in 
deze kontreien hoeft men zich 
over niets te verbazen (bv. de 
Egyptische tolerantie tegenover 
de Egyptische Joden). 
Intussen werd de moslemwereld 
nu officieel versterkt met een nieu
we republiek, de Islamitische Re
publiek Iran. Na de 2500 jaar mo
narchie is er thans een anti-
Israëlische republiek (die intussen 
het hoofd moet bieden aan Koer
den en Turkmenen, die autonomie 
eisen). De nieuwe republiek — die 
ook verzaakt aan de rol van politie
agent — heeft dus binnenlands de 
handen vol, teveel zelfs om daad
werkelijk aan de strijd tegen Israël 
deel te nemen. 

KIES VOOR MEER 
EUROPESE SOLIDARITEIT. 

KIES UW EUROPEES PARLEMENT 
10 juni 1979: verkiezingen van het Europese Parlement. 

Mededeling van het Europese Parlement en de Commissie van de Europese Gemeenscliap|)en 
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MAAK JE DROMEN WAAR. 
MET EEN PENNETREK. 

P»eker geen uren over 
wat je graag zou wiilen 
Kopen en over het nog 
ontlxekende geW. Kom er liever 
een kwartiertje met de ASLK over 
praten 

Want langer duurt het met om bij ons 
tot 301.000 fr te tenen. Gewoon je laatste 
vtfeddestro^<l^ meebrengen, even praten, 
je handtekening zetten. Zo simpel is dat. 
Méér dan 301.000 fr nodig ? Wij geven je zeer 
snel bescheid 

Oe condities? Hee! voordelig. Een lage 
interest en een schutdsaldoverzekenng waar 
je mets extra voor betaalt 
ASLK-clienten profiteren bovendien van 
een voorkeurtanef. 
En voor jongelui van 19 tot 30 jaar wordt 
nog iets speciaals gedaan. 

Geld voor een auiu, een Douiwyrond of een 
huwelijksfeest'? Voor meut>els, centrale 
verwarming of verbouwingswerken '^ 
Jij zegt maar wat je ontbreekt. De ASLK past 
bij. In vertrouwen. En snel. 

MOISTBI VAN EEN BANK. AL DE VOORDHfM VAN EEN SnUUtKAS. 
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Vlaanderen: met de Volksunie 

het Europa der volkeren 

GENT — «De Volksunie is de enige partij in Vlaanderen die op 10 juni 
aan de kiezers de mogelijkheid biedt om een duidelijke, ondubbelzin
nige stem uit te brengen op vertegenwoordigers van de Vlaamse ge
meenschap die in het Europees parlement het volksnationaal belang, 
het belang van de Vlaamse gemeenschap, zullen vertegenwoordi
gen.» Dat werd vorig weekend tijdens verschillende toespraken bena
drukt, en vooral zondag tijdens de slotzitting van de Europese VU-
verkiezingsbijeenkomst scherp gesteld door VU-voorzitter Hugo 
Schiltz. 
Het volksnationaal charter, dat wij vorige week publiceerden, werd af
gekondigd, en aangevuld met adhesiebetuigingen en boodschappen 
van vertegenwoordigers uit Frans-Vlaanderen, Baskenland, Corsica, 
Catalome, Friesland, e.d.m„ 
Tijdens dit Euroweekend werd ook meegedeeld dat senator Maurits 
Coppieters de VU-lijst bij de Europese verkiezingen zal aanvoeren; 
de verdere samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt op een 
volgende partijraad. 

Enigszins in de marge van de kon-
gressen van vijf andere partijen 

die beslisten de nieuwe regenng-
Martens uit te nriaken, v\/erd het 

Europees VU-kongres in de pers-
nnedia onderbelicht Wat met ge
beurt op het moment dat traditio
nele partijen hun Europese 
kongresvlag laten wapperen 
De toespraak van Hugo Schiltz 
bevatte enkele allusies op de in
vloed van de binnenlandse strub
belingen op de bouwwerken van 
de Europese konstruktie 
Indien Vlaanderen thans ten aan
zien van Europa voor het eerst als 
een politieke gestalte kan te voor
schijn treden, dan is dit te danken 
aan het werk van de VU-onder-
handelaars van de voorbije maan
den 
Het IS met vanzelfsprekend dat de 
volksnationalisten een Vlaamse 
stem voor Europa kunnen uitbren
gen, en dat in Vlaanderen geen 
Franse stem voor Europese kandi

daten kan uitgesproken worden, 
dit IS het resultaat van een bikkel
harde strijd tegen onder meer poli
tici die nu het roer van de tot voor 
kort flamingantische CVP in han
den nemen 

Visie 
Op de zaterdagzitting van het VU-
kongres werden drie Europese 
bouwstenen aangebracht, door 
Walter Luyten, Eugeen Van Itter-
beek, en Jan Van der Eist 
In dne sektievergaderingen wer
den belicht het volksnationalisme 
in Europees perspektief, het kultu-
reel beleid, en de toekomstkansen 
van het Europa der Volkeren op 
sociaal en ekonomisch vlak 
Voorzitter Maurits Coppieters 
stelde zondag het verkiezingspro
gramma van de VU voor 
De wellicht vorig weekend meest 
aktuele passage uit dat program
ma betreft het energiebeleid 
"De onverschilligheid van de Euro
pese bureaukratie op het vlak van 
de energievoorziening heeft grote 
schade aangericht Het onderzoek 
naar en de aanwending van zach
te of alternatieve energiebronnen 
dient versneld te worden Een 
streng Europees veiligheidspro
gramma, zowel bij de lokalisatie en 
de produktie van kernenergie als 
bij de afvalverwerking, is noodza
kelijk 

Bij de bevolking dient het energie-
bewustzijn bevorderd, zodat op 
dit gebied ook een grotere sober
heid wordt bereikt" 
Deze korte passage uit het VU-
Euro-verkiezingsprogramma moet 
het duidelijk maken welke hete 
hangijzers op (Europees) parle
mentair niveau dringend dienen 
behandeld te worden, waarbij de 
volksnationalisten van meet af aan 
een koherente visie hebben 
Terwijl de Europese vlag van tradi
tionele partijen zeer tegenstrijdige 
ideeën, programma's en groepen 
dekt 

Uit de toespraak van Hugo Schiltz 
«Wij zullen als VOLKSUNIE 
aan deze verkiezingen deel
nemen. Ik zeg wel als Volks
unie en niet onder de vlag 
van een of andere zoge
naamd Europese partij. 

' De traditionele partijen 
dienen zich immers alle aan 
onder een Europese vlag. 
Een Europese vlag die even
wel zeer tegenstrijdige idee-
en, programma's en groepen 
dekt-

- De traditionele partijen 
wekken inderdaad de indruk 
dat deze vergadering zich 
zal bezighouden met zowat 
alle politieke problemen die 
zich in onze samenleving 
stellen, werkloosheid, pen
sioenen, gezinsproblemen, 
milieuzorg, industriële poli
tiek en noem maar op. 

' Het Europees programma 
van deze partijen is in grote 
mate doodgewoon een dia-
projektie waarmee de klas
sieke nationale program
ma's op een groter scherm, 
het Europese, geprospek-
teerd worden. 

' Het verenigd Europa moet 
nog gemaakt worden en de 
mogelijke blauwdruk van 
het toekomstig Europa ont
werpen zal de eerste en 
voornaamste opdracht zijn 
van de te verkiezen Europe
se parlementaire vergade
ring. 
» M.a.w waar het bij deze 
verkiezingen om gaat is de 
vraag of men streeft naar 
een gecentralizeerd unitair 
Europa, een konfederaal Eu

ropa van de staten of een fe
deraal Europa van de volke
ren en de regio's. Daarom 
luidt onze leuze voor deze 
verkiezingen: «Als Vlaming 
naar Europa en dan liefst 
Vlamingen die weten wat 
hen daar te doen staat.» 
» De organizatie van de Eu
ropese verkiezingen in ons 
land biedt ons daartoe de 
mogelijkheid. Heel Vlaande
ren vormt slechts één enke
le kiesomschrijving waarin 
ook de Brusselse Vlamm-
gen opgenomen worden. Dit 
is in hoofdzaak te danken 
aan de hardnekkigheid van 
de VU, die van haar rege
ringsdeelneming gebruik 
gemaakt heeft om in de or
ganizatie van de Europese 
verkiezingen het tweetalig 
federalisme af te dwingen 
en dit tegen de inzichten van 
Leo Tindemans in, die één 
unitaire kiesomschrijving 
wenste, en tegen de Fran-
staligen in die van Brussel 
een aparte, derde kiesom
schrijving wilden maken. 
• Vanzelfsprekend belet het 
feit, dat wij als Vlaming naar 

• • • 

Europa menen te gaan, niet 
dat wij kontakt zoeken over 
de grenzen met groepen en 
personen die over de ma
nier, waarop Europa moet 
opgebouwd worden, er de
zelfde federalistische op
vattingen op nahouden als 
wij. 
' Het verloop van deze ver
gadering levert er het bewijs 
van. Wij zijn er trouwens van 
overtuigd dat na de verkie
zingen zeer spoedig zal blij
ken hoezeer het probleem 
van de struktuur, de staats
vorm van het toekomstig 
Europa de kunstmatige 
bouwsels van de zg. Europe
se partijen zal dooreen
schudden, tot nieuwe allian
tie zal leiden 

» Paradoksaal is wel dat in 
de organizatie van de Euro
pese verkiezingen in België 
het tweetalig federalisme is 
doorgedrongen en dat de 
Vlamingen zich aldus op Eu
ropees vlak als volk zullen 
kunnen affirmeren nog voor
aleer binnen België zelf dit 
volk zijn eigen staatkundige 
gestalte heeft gekregen.-

Güy Héraud: 

vrees bij 

stoatssoevereinen 

«Van alle kanten hoort men herha
len dat er geen sprake van is het 
Europees Parlement nieuwe be
voegdheden te geven alsof de 
omvorming ervan tot een echt par
lement voor Europa een ware 
ramp zou betekenen Er wordt nog 
aan toegevoegd dat het met het 
«onbestaande europese volk» ver
tegenwoordigt, maar negen afzon
derlijke volkeren de volkeren van 
de negen staten, waarbij het 
woord volk met moet worden ver
staan in de zin van «etnie» maar in 
de zin van «staat» 
Nochtans dragen deze eerste 
rechtstreekse Europese verkiezin
gen in zich een sprankel hoop, 
hoop die gemeten wordt aan de 
vrees van de voorstanders van 

staatssoevereiniteit Wat vrezen 
dezen dan wel"? Twee dingen blijk
baar Enerzijds, dat het Europees 
parlement, versterkt door zijn 
nieuwe legitimiteit, nieuwe be
voegdheden zou verwerven, le
gaal of illegaal, d w z door een her
ziening van de verdragen of 
gewoonterechtelijk Anderzijds 
dat via dit parlement de verschil
lende etnieen en regio's — die nu 
door de staten verhinderd worden 
— om zich op het internationale 
(of beter gezegd het «inter-staat-
se») forum te manifesteren — zich 
zouden affirmeren » ( J 
«Wanneer men de lijst van de etni
sche gebieden bekijkt, die terug te 
vinden zijn in de onderscheiden 
kieswetten, dan merkt men dat 
deze lijst zeer onvolledig is, omdat 
men er noch de Elzas, noch Bre-
tanje, noch Corsica, noch Sardi
nië, noch Zuid-Tirol, noch Val 
d'Aosta, noch Yersey-Guernsey, 
noch de minderheden van Slees-
wijk, op terugvindt 
De afwezigheid van vertegen
woordigers van deze etno-regio-
nale entiteiten als zodanig, zal 
nochtans met verhinderen dat er 
in Straatsburg mensen van deze 
verschillende volkeren zullen zete
len Zelfs als men hen belet hun 
eigen taal te spreken — wat een 
Welsh vertegenwoordiger in het 
Europees Parlement overkomen is 
— en zelfs al mag men met ver
wachten dat ZIJ, behorende tot 
staatsnationalistische partijen, het 
feit maximaal zullen benutten hun 
aanwezigheid in dit Europees Par
lement voor hun volk maximaal 
zullen valoriseren, toch is er hoop 
Hoop dat de kontakten die zij in 
Straatsburg zullen aankopen met 
de vertegenwoordigers van de 
volkeren die al het verst gevor
derd zijn op de weg naar autono
mie o m Schotten en Vlamingen, 
zullen bijdragen tot het ontdekken 
van het volkerenprobleem en de 
zin van de inter-volkeren solidan-
teit» 
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Andre Btalek zorgde zoals aan
gekondigd voor het hoogtepunt 
van Euranjement 79 Hoewel hij' 
pas vrij laat kon optreden, bleef hij 
de honderden aanwezigen stevig 
boeien Zijn fameus lied "La Belle 
Gique» oogstte entoesiast ap
plaus 

Hoewel Bialek met veelshow-in-
spanningen doet om de zaal op 
zijn hand te krijgen, bewees hij 
ook dit keer met de direkte stijl 
van zijn liedjes en de even krachti
ge muzikale begeleiding een groot 
kunstenaar te zijn 

De 'Belgeries' worden André Bi
alek in sommige Franse middens 
nogal kwalijk genomen Maar, daar 
stoort Bialek zich niet aan 

Euranjement . E u r a n j e m i n i Oe V o l k s a n i e j o n g e r e n 
m innes t ree lden en m i n n e k o o s d e n een vo l t re f fe r . 
Euran jement 7 9 . 
Het opze t van deze vo l ksna t i ona le ku l tu re le man i fes ta t ie 
w a s m inder amb i t i eus dan het mara ton fes t i va l da t d e s t i j d s 
in het «Kuipke» w e r d gehouden . 
He t p r o g r a m m a van vo r i ge zondag w a s er evenwe l n iet 
m inder ve r f i j nd o m , we l in tegendee l . Roger Si f fer , M a r i a 
Rosse l l , A n d r é Bia lek, W a n n e s Raps, Guy ia Foky -Gruber , 
e.a. Het o rge lpun t van A n d r é B ia lek k w a m en igsz ins laat 
op de a v o n d , maar a l lesz ins t re f fend aan. «Ah la be l le 
Gique. .», t ussen W a l e n en V l a m i n g e n z i t ten B o u r g e o i s en 
f r ansk i l j ons» 

Euranjement beëindigde op 
een gewaagde maar prachtige 
wijze het Euroweekend van de 
volksnationalisten. De 
Aalsterse groep Alkuone 
zorgde voor sti j l , en de rest 
werd sfeer en volkskunst-
animat ie. Met bijhorende info-
stands. 

«Bloesems bloeien bloemen»: 
de boodschappen van Carla 

Brion en Freddy Seghers 
wogen heel even zwaar door 
als overbelaste twi jgen-
En, André Bialek heeft nogal 
lang op zijn kerfstok moeten 
tokkelen vooraleer hij de 
Euranjement-arena inmocht. 
Wie er niet was, kan niet weten 
hoe amusant en Euranjerig het 
was. Het beeldrijkste verslag 
van Euranjement is dan well icht 
een fotoreportage 

De Elzasser Roger Siffer verborg tijdens zijn optreden zijn drie groU 
liefdes niet de muziek, zijn familie en zijn streek Zoals Bretoense volks
zangers, jammert Siffer voortdurend over de teloorgang van zijn streek 
Nadat hij aanvankelijk in het Engels zong werd Roger Siffer mettertijd de 
meeslepende Elzasser volkszanger 

Jammer is dat hij de elektrische gitaar nogal hard en veelvuldig laat 
doorklinken, maar voorts blijft hij alle trekken van een troebadoer behou 
den 

Een trillende stem uit Katalonie 
Manna Rossell Zij zorgde voor de 
warme Zuiderse hartslag van Eu
ranjement, mét overtuiging In haar 
streek is zij een gevierde artieste 
Het deed haar wel iets voor het 
eerst in ons land met liederen te 
kunnen komen getuigen over haar 
ontvoogdingsstnjd en die van het 
Katalaanse volk 

Een serene maar indringende 
bijdrage bracht de Hongaar GuyIa 
Foky-Gruber, die met zijn aanwe
zigheid op Euranjement een stem 
wou geven aan de verdrukte vol
keren van Oost-Europa 

Deze komponist beschouwt de 
volksmuziek als een sprankelende 
frisse inspiratiebron voor de 
«kunstmuziek» 

De weeklank van zijn muziek en 
liederen verraadt enige moeheid 
van een strijder die voor zijn volk 
nog geen vrijheidslicht ziet sche
meren 

Met Wannes Raps klonk in de Gentse kongreszaal de 'Heel-Neder
landse» stem Het is bekend dat deze jonge volkskunstgroep bestaat uit 
éen Vlaming en drie Nederlanders, waarvan éen van Friese afkomst is 

De groep is nu aan zijn zesde jaargang toe, en blijft opmerkelijke origi
nele kreaties aan zijn repertorium toevoegen 

De kindervolkskunstgroep Kevrenn uit Bretagne die eerder onver
wacht het Gents kongresgebouw binnenstapte, bracht een sympatieke 
groet en symbolizeerde vooral het jonge Europa der volkeren, dat zijn 
tradities in ere houdt, en zich met laat platwalsen door kultuurloze com
merciële nummertjes Uiteraard kregen deze jongeren een warm ap
plaus 
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Donderdag 
5 APRIL 1 

BRT 1 
1800 De tovermolen — 1805 
Rondomons — 18 30 De ver
schoppeling (fJ — 1855 Laurel en 
Hardy — 1917 Standpunten — 
1945 Nieuws — 2010 Panorama 
- 21 00 Centennial (fJ - 23^0 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Tijl Uilenspiegel (fJ - 21 00 
Eurofjese beker landskampioenen 
basketbal — 22 00 Premiere 

NED. 1 
1859 Mister Kotter CfJ - 19.25 
You can't winn them all (film) — 
21 00 Jack Jersey ode aan Elvis 
- 2137 Nieuws - 2155 Den 
Haag vandaag — 2210 Fabeltjes
krant voor de groten — 2220 
Over katolieken — 23 15 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 18 59 De astro-
nautjes CfJ — 1905 Avro's Top-
pop — 2000 Nieuws — 2027Su-
pershot met Avro's 
televoetbalkanon — 2040 Avro's 
Wie-Kent-Kwis — 2140 Avro's 
sportpanorama prezenteert we-
reldtennis — 22 30 Televizier ma-
gazine — 23.20 Nieuws 

RTB 1 
1400 Le troisieme homme (The 
third man) (film) — 1730 Le ren-
dez-vous du jeudi — 1800Toumai 
— 1830 Zigzag — 1845 Kunstak-
tualiteiten — 1915 Antenne-soir 
— 1930 Nieuws — 2000 Autant-
savoir — 20 20 Mayerling (film) — 
2 30 Nieuws — 22 45 Le carrousel 
aux images 

ARD 
1710 Nieuws - 1715 Sie - Er -
Es — 1800 Een jongen leert 
zweefvliegen (dokJ — 18.25 Het 
dal van de adelaar (dokJ — 1850 
Nieuws — 1900 Vorstoss in die 
Vergangenheit — 1915 Mike An-
dros, Reporter der Grossstadt (fJ 
— 2015 Hier und Heute — 2045 
Spiel um 4tel vor 8 — 2100 
Nieuws — 2115 lm Brennpunkt 
— 2200 Patenkinder (show) — 
2245 Verkaufskanonen (dokJ — 
2330 Tagesthemen - 0000 
Schneegloeckchen bluehn im 
September (tv-film) — 145 
Nieuws 

ZDF 
1800Nieuws - 1810Sindbad(fJ 
- 1840 Die Drehscheibe - 19.20 
Spannagl & Sohn (fJ — 2000 
Nieuws — 2030 Der grosse 
Preis — 21 50 Die grosse Hilfe — 
2200 Heute-Journal - 22.20 
Kennzeichen D — 2305 Der Ar-
chitekt der Sonnenstadt (tv-film) 
— 0.20 Nieuws 

D 3 

TF 1 

A 2 

F 3 

2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
— 21 15 Begegnungen (film) — 
22 40 Familienrat - 2310 Heeft 

Daniken geli jk' ' (dokJ — 040 
Nieuws 

1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 1350 Objectif san-
te ' — 1400 Les vint-quatre jeudis 
— 1802 Konsumentenmagazine 
— 1829 Un, rue Sesame — 1855 
C'est arrive un jour — 1912 Une 
minute pour les femmes — 1915 
Les tifins (tekenfilmpje) — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 L'ln 
connu de 1945 — 2000 Nieuws 
— 2035 Missa solemnis — 2300 
Cine premire — 2330 Nieuws 

1245 Nieuws — 1320 Page speci
ale — 1335 Regionaal magazine 
— 13 50 Une Suedoise a Pans (fJ 
— 1403 Aujourd'hui madame — 
1510 Les rues de San Francisco 
(fJ - 16 00 L'invite du jeudi — 
17 25 Fenêtre sur — 17 55 Jeugd
programma — 1835 C'est la vie 
tips — 1855 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Politieke partijen 
— 20 00 Nieuws - 20 35 La pre
mire paye (tv-film) — 21 30 Bas
ke t - 22 35 Nieuws 

1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regionaal 
programma — 19 55 Tekenfilm — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La proie des vautours 
(oorlogsfilm) — 2200 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 1725 
Cinq a sept agenda — 1730 Heidi 
(fJ - 1800 Le coffre-fort - 1803 
Cinq a sept service — 1810 Aktu-
aliteiten — 1820 Ram-dames — 
1835 Le coffre-fort — 1900 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort — 
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuwsoverzicht — 2000 
Dróles de dames (f J — 21 00 En 
pays ennemi (oorlogsfilm) 

Vrijdag 

BRT 
1800 Peppi en Kokki (fJ - 1815 
Klem, Klem kleutertje - 1830 
Open school - 1 9 0 0 Dit leuke 
land — 1945 Nieuws — 2015 De 
voorste Domino (thriller) — 21 50 
De vriendschap tussen Jan Van 
Nijlen en Richard Minne (dokJ — 
2245 Nieuws 

BRT 2 
2015 Op leven en dood CdokJ — 
21 05 verse maatjes (kabareO — 
2205 Dag aan dag 

NED.1 
1855 Nieuws — 1859 Lucy en 
Mr Mooney (fJ - 19.25 Kwistig 
met muziek — 2040 The streets 
of San Francisco (fJ — 2137 
Nieuws — 21 55 B-24 boven wa
ter (dokJ — 22 50 Praten met de 
minister-president — 2300 Van 
het Knil in de knel (dokJ - 23 30 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 De Cro 
Magnon mens (dokJ — 1925 De 
Muppetshow — 20 00 Nieuws — 
20.27 Centennial (fJ - 2200 
Brandpunt — 22 35 Rondje teater 
— 2335 Vastenoverweging — 
2335 Nieuws 

RTB 1 

1430 Schooltelevisie - 1800 
Toumai (fJ — 1830 Zigzag — 
1845 Sept sur sept — 1915 An-
tenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 A suivre — 21 50 Nieuws — 
2205 Fat city (film) 

TRB 2 
19 55 La lumiere des justes (f J — 
2045 Vendredi sports 

ARD 
1715 Nieuws - 1720 Kraftpro-
ben - 1805 Alles klaar'? - 1850 
Nieuws - 1900 Heidi(fJ - 1930 
Tip um halb 7 — 1940 An den 
wassern zu Babyion — 2015 Hier 
und heute — 2100 Nieuws — 
21 15 Sarah T eine jugendliche Al-
koholikerin (tv-film) — 2250 Plus
minus — 23 30 Tagesthemen — 
0000 Die Sportschau — 0025 
Der Chef (fJ - 1 10 Nieuws 

ZDF 

1745 Nieuws - 1755 Ff iff -
1840 Die Drehscheibe - 1920 
Vaeter der klamotte — 1940 
Maenner ohne Nerven — 2000 
Nieuws — 20 30 Auslandsjournal 
— 21 15 Aktenzeichen XY unge-
loest — 2215 Die Pyramide — 
2300 Heute-journal — 23.20 Kul-
tureel magazine — 05 Aktenzei-
chen XY ungeloest - 015 S W D 
— der Bund der grossen Tat (film) 
— 1 40 Nieuws 

ARD 3 
20 45 Journal 3 — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Dingen om na te maken 
— 2200 Momente — 2215 Der 

wundergarten der Mary Bauer-
meister — 23 00 Ich, Claudius. Kai
ser und Gott (fO — 23 45 Gott und 
die welt — 015 Nieuws 

TF 12 ~ 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 1350 Vivre son 
age — 1405 Vormingsprogram
ma — 1802 Konsumentenmagazi

ne — 18.29 Un, rue Sesame — 
1855 C'est arrive un jour — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1915 Les Tif ins — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1945 L'mconnu de 
1945 - 2000 Nieuws - 2035 La 
Crecelle (toneel) - 2230 Expres
s i o n s — 2 3 0 0 N i e u w s 

A 2 
12 45 Nieuws — 13 20 Page speci
ale — 1335 Regionaal magazine 
— 1350 Pilotes de courses (fJ — 
1403 Aujourd'hui madame — 
1510 Les Eygletiere (fJ - 1600 
Delta — 17.25 Fenêtre sur — 
1755 Jeugdprogramma — 1835 
C'est la vie — 18 55 Des chiffres 
et des lettres — 19 20 Gewesteli jk 
nieuws - 1 9 4 5 Top Club - 2000 
Nieuws — 20 35 Une fille seule (fJ 
— 2135 Apostrophes - 2250 
Nieuws — 2257 Le beau Serge 
(film) 

FR. 3 
1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tekenfilm — 
20 00 Les jeux de 20 heures spel 
— 2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 Fantomas, je pense a vous 
(dokJ — 2225 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept week-end — 1750 l'a-
tout-cuisine du chef — 1805 Le 
coffre-fort — 1810 Cinq a sept 
magazine — 1835 Le coffre-fort 
— 1900 Nieuws — 1930 Le cof
fre-fort — 1947 Entre chiens et 
chats — 1955 Nieuws — 2000 
Hawk, l'oiseau de nuit (fJ - 21 00 
Le mystère Andromede (film) 

Zaterdag 

RTB 1 

14 00 Dag aan dag - 14 30 Speel
films Safety Last - 1600 Open 
school — 1800 De tovermolen 
— 1805 Toto en de stropers ( f ) 
— 18 50 Morgen wordt het beter 
- 1930 Lotto-getallen - 1945 
Nieuws - 2010 Duet ( f ) -
2035 Henk m Merelbeke — 
21 25 Terloops - 22 10 Dallas ( f ) 
- 22 55 Nieuws 

NED. 1 

1015 Open school Teleac — 
1300 Nieuws — 15 3a Nieuws -
1532 Popeye - 1537 De film 
van ome Willem — 1610 Een 
wereld vol truuks — 16 30 Groen
land een koude kolonie — 1710 
De Dizzy Mans story — 1800 
Nieuws — 18 30 Sesamstraat — 
1845 Paspoort - 1855 Nieuws 
- 1859 Tom en Jerry — 1915 

De Willem Ruisshow — 2040 
Gunsmoke — 21 35 Nieuws — 
21 55 De greep naar de macht 
(western) — 2330 Algemene Lo
terij Nederland — 2340 Nieuws 
— 23 45 Tennis 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
De stalen illuzie ( f ) - 22 50 Aktu-
a-tv — 2345 Nieuws 

RTB 1 

1610 Cabaret tournaisien — 
17 30 La preuve par sept (spel) — 
18 35 Boule et Bill - 18 40 Histoi-
re de lire — 1910 Antenne-soir 
— 19 25 Trekking van de lotto-ge
tallen - 1929 Weerbericht -
1930 Nieuws - 1955 Le jardm 
extraordinaire — 2025 Rien ne 
sert de courir ( f ) — 21 55 De brie 
et de broc (show) - 2250 
Nieuws 

ARD 1 

1715 ARD-Ratgeber - 1800 
Evangelischer Vespergottes-
dienst — 1830 Hier und Heute 
unterwegs — 18 55 Intermezzo-ln-
formationen — 1900 Nieuws — 
1905 Die Sportschau - 2000 
Hier und Heute - 20 22 Das Mad-
chen von Avignon — 2100 
Nieuws — 21 15 Am laufenden 
Band — 22 45 Nieuws en verslag 
van de CSU-Partijraad - 2305 
Opera Cunosa — 005 Geburten 
verboten ( f ) — 1 40 Nieuws 

ZDF 

1725Ke t te Kardan, Kopfchen — 
17 35 Die Muppets-show - 18 05 
Nieuws — 1810 Landerspiegel 
— 1900 Lou Grant ( f ) - 2000 
Nieuws — 2030 Beate S — 
21 15 Indiskret - 22 50 Nieuws 
— 2255 Europa-forum des CSU 
— 2310 Das aktuelle Sport-Stu-
dio — O 25 Der Kommissar ( f ) — 
1 25 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1330 Le monde 
de l'accordeon — 1348 Toujours 
le samedi — 1805 Trente millions 
d'amis — 1840 Magazine Auto 
Moto I — 1910 S IX minutes pour 
vous defendre — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 C'est amve 
un jour — 20 00 Nieuws — 20 30 
Numero un (variete) — 21 37 Les 
heritiersCf) — 23 33 Tele-foot I — 
23 35 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 13 35 Des ani-
maux et des hommes — 1425 
Les jeux du stade — 1705 Salie 
des fétes — 1800 Fenêtre sur 
— 1855 Des chiffres et des let

tres (spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club (show) 
— 2000 Nieuws - 2035 Probe 
( f ) - 2145 Sur la sellette -
2240 Terminus les etoiles — 
23 30 Nieuws 

FR 3 

1955 II etait une fois I homme — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Grace a la musique — 
21 30 Nieuws - 21 50 Cavalcade 

LUX. 

1632 Super juke-box - 1800 
Nick Ver la ine( f ) — 1900 Nieuws 
— 1930 Aventures des hommes 
— 1955 Nieuwsoverzicht — 
2000 Rush ( f ) - 21 00 Rome vil-
le ouverte (dok) — 2235 Horos 
koop 

ARD 3 

19 00 Les gammas i Les gammas i 
— 19 30 Schule und medien — 
2000 Markt - wirtschaft - sozial 
— 2015 Sport im Westen -

2055 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
— 21 15 Ein Gesprach im uber 
den abwesenden Herrn von Goet
he - 22 30 Itzhak Perlman 

Zondag 
[ 8 APRIL 

BRT 1 

9 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Euchanstievie 
mg — 11 00 Konfrontatie — 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden — 14 30 Sesam
straat — 1455 Black beauty ( f ) 
— 1545 Wielrennen Panjs-Rou-
baix — 1645 Studio vnje tijd — 
17 45 Sportuitslagen - 1825 De 
tovermolen — 1830 Bernini 
(dok) — 1940 Mededelingen — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end — 2030 Mana Speermalie 
(f) - 21 20 Starparade - 2210 
Tine Ruysschaert zegt Marcus — 
22 35 Nieuws 

NED. 1 

1300 Nieuws - 1500 Teleac — 
1700 Vesper - 1730 Bericht 
van de wilde ganzen — 1800 
Nieuws — 18 30 Teleac — 19 00 
Nieuws — 19 05 Mister Kotter — 
19 30 Natuurparadijs Griekenland 
- 2010 TV-prive - 21 10 Een 
blik van verstandhouding (tv-spel) 
- 2205 Aktua Plus - 2305 
Nieuws 

NED. 2 

1700 Nieuws - 1702 Studio 

I v e c c h i e G i o v a n n i - I t , 1977 -— V ie rde l ige tv-f i lm van M a r c o Le to In 1893 w o r d t er in R o m e een 
f inancieel schandaal on tdek t , vi/aarbij a fgevaa rd igden van d e reger ing b e t r o k k e n z i jn D e social ist i 
s c h e o p s t a n d e n wi l len bovend ien ve ld Z o n d a g 8 apri l onn 21 u o p Dts l 2 

spor t — 1750 Sprekers 
1800 Nieuws - 1801 
met kinderen (dokJ — 
samstraat — 1845 C 
beeld - 1920 Studio 
2030 Humanistisch veri 
2035 Nieuws - 2040 I 
mes en het strand — 
liefde tot het hout - 21 
the family Cf) - 2200 
— 22 55 Nieuws 

RTB 1 ~'_ 

1345 Cahmero - 1355 
stie des Forsyte — 1451 
des — 15 20 Le ptit clir 
1530 Wielrennen - H 
pour le monde — 1820 
du saint — 1910 Les < 
de Tmtin — 1915 Ant 
— 1929 Weerbencht 
Nieuws — 1950 Sugge 
20 00 Voulez-vous joi 
21 30 Camera sports 
Nieuws 

ARD 1 

16 25 Zum blauen Bock 
Der Doktor und dalB liebi 
— 1845 Mem Gott, Het 
1930 Nieuws - 1933 \ 
ping — 2015 Wir ube 
2020 Weltspiegel 
Nieuws — 21 15 Tatoi 
2 2 4 5 D e r 7 S i n n - 225 
— 22 55 Menschen und 
— 2340 Nieuws - 23 
Sport extra 

ZDF 

1635 Dag-Fernsehpreis 
1645 Charlie Chaplin 
schichte meines Lebens 
1800 Nieuws - 1802 [ 
Reportage — 19 00 Tag 
1915 Rauchende Ck)lt; 
2000 Nieuws - 20 K 
perspektiven — 2030 D 
kolonne von Fnsco — 
Alten und die Jungen Cf 
Nieuws en sport — 2 
schollen im Weltraum Cf 
Nieuws 

TF 1 

1300 Nieuws - 1320 
serieux — 1415 Les rei 
du dimanche — 1530 
15 35 L homme qui venj 
lantideCf) - 162SSpor 
re — 1740 Noblesse 
— 1925 Les animaux c 
1955 Les tifins - 200 
— 20 35 Tout le monde i 
tout le monde il est ge 
2200 Arcana - 2245 I 

A 2 

1200 Chorus - 1240 
ces — 1257 Top club 
— 1315 Nieuws -
club dimanche — 14 3C 
15 20 En savoir plus. — 
theatre d antenne 2 (ti 
1655 Monsieur cinema 
17 35 Chocolat du 
Cspel) — 18 05 Le monc 
leux de Walt Disney — 
de 2 Csport) - 2000 h 
2035 La vie de Shakes 
— 21 50 Document de 
— 2245 Document de 
— 2315 Nieuws 

FR. 3 

1945 Dom-Tom - 20 C 
parade du jazz — 20 30 
re de lart moaerne 
Nieuws - 21 30 Encych 
diovisuelle du cinema 
Cme regards — 2230 L 

LUX. 

1630 Le bagarreur du 
Cf) - 1800 La preuve 
- 1830 RTL Theatre 
Les sentiers de l'ave 
1930 Nieuws - 1933 ( 
tion — 1955 Weerb 
20 00 Les eclaireurs du 
21 00 Le troisieme en (f 
Horoskoop 

ARD 3 

1900 Pippi Langstrumpf 
Gold und silber haett icl 
2000 Rockpalast - 2C 
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Tl/-PROGRi^MMKS 

7.50 Sprekershoek. — 
ws. - 18.05 Spelen 
sn CdokJ. - 18.30 Se-

— 18.45 Oogst in 
19.20 Studio sport — 
anistisch verbond — 
(VS. — 20.40 Beide da-
let strand. - 20.50 De 
et hout — 21.35 All in 
Cf). - 22.00 Sun City. 
euws 

lero — 13.55 La dyna-
rsyte — 14.50 Specta-
20 Le p'tit clin d oeil. — 
'ennen - 16.30 Visa 
nde. — 18.20 Le retour 
- 1910 Les aventures 
— 1915 Antenne-soir. 
yVeerbericht. - 19.30 

19.50 Suggestions. — 
jlez-vous jouer ? — 
lera sports. — 22.45 

blauen öock. — 17 55 
• und das liebe Vieh CO. 
lein Gott, Hermann. — 
/vs. - 19.33 W.K. Jum-
D.15 Wir über uns — 
ïltspiegel. - 21.00 
• 21 15 Tatort ( f ) . -
^Sinn - 22.50 Nieuws 
lenschen und Strassen 
lieuws. - 23.45 ARD-

Fernsehpreis 1978. — 
rlie Chaplin: die Ge-
eines Lebens (dok.). — 
ws. - 18.02 Die Sport-
— 1900Tagebuch — 

chende Colts (f.) — 
iws. - 20.10 Bonner 
ïn. - 20.30 Die Kleber-
>n Fnsco. - 21 00 Die 
die Jungen Cf J. - 22 00 
I sport i— 22.15 Ver-
I Weltraum (f) . - 0.20 

ws. - 13.20 C'est pas 
14.15 Les rendez-vous 

he. - 15.30 Tiercé -
nme qui venait de l'At-
- 16 28 Sports Premié-
10 Noblesse oblige (f.). 
es animaux du monde. 
tifins - 20.00 Nieuws 
)ut le monde il est beau, 
nde il est gentil Cf). — 
na. — 22.45 Nieuws. 

rus. — 12.40 Cinémali-
.57 Top .club dimanche. 
N ieuws.— 13.40 Top 
iche. - 14.30 Heidi. -
jvoir plua — 16.20 Petit 
antenne 2 Ctoneel). — 
sieur cinéma Ckwis). — 
ocolat du dimanche 
8.05 Le monde merveil-
jlt Disney. - 18.55 Sta-
t). - 20.00 Nieuws — 
ie de Shakespeare (f.). 
Document de creation. 
Document de creation, 
lieuws 

I-Tom - 20.00 Grande 
jazz — 20.30 L'aventu-
1 moderne. — 2120 
21.30 Encyclopédie au-
du cinéma - 2200 

ds - 22.30 L'intrus Cf) 

jagarreur du Kentucky 
)0 La preuve par neuf. 
RTL-Théatre. - 1900 
jrs de l'aventure — 
MS. — 19.33 Ciné-sélec-
9.55 Weerbericht — 

éclaireurs du ciel Cf). — 
oisième cri Cf). — 22.30 

Langstrumpf — 1930 
silber haett ich gern. — 
cpalast - 20.45 Sport 

im Westen. — 20.55 Journal 3. — 
21 00 Nieuws. - 21 15 Goethe. -
22.00 Die Welt des Schalls. -
22.45 Auf ihren Wunsch. 

Maandag 

BRT 1 

15.30 Diefstal in de zoo CO. - 16.30 
Begaafde kinderen Cdok.). — 
18.00 De tovermolen. - 18 05 De 
vijf ( f) . - 18.30 Open school. -
19Ó0 Doe mee. — 1928 Extra vrij-
e tribune. — 19.36 Morgen. — 
1945 Nieuws — 20.10 De weer
man. - 20.15 Kijk ui t ! - 20.20 
Dubbel dobbel. - 21 00 Edward 
en Mrs Simpson. — 21 50 Ook dit 
IS leven. — 22.40 Nieuws. 

NEP. 1 

18.30 Sesamstraat — 18.45 Kort
weg — 18.59 Tom en Jerry — • 
19.15 Daar vraag je me wat. — 
19.55 Fantastisch experiment Cf). 
— 21.35 Nieuws. - 21 55 Over 
discnminatie gesproken. — 22.45 
Hebben de religieuzen nog toe
komst 7 - 23.20 Nieuws. 

NEP. 2 

1855 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
horlepiep. — 19 25 Lucy en Mr 
Mooney (f.). - 20.00 Nieuws -
2027 Geheim kommando Cf.) — 
21 20 Minivoetbalshow. - 22.10 
Hier en nu — 22.50 Groeten uit... 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

1600 Tekenfilms. — 16.10 Joseph 
Balsamo. — 17.05 Francis aux 
paradis perdus Cdok) — 17.30 
Rimes et racontmes — 18.00 Tou-
mai — 18 45 La pensee socialiste. 
— 19.15 Lundi-sports. - 19.29 
Weerbericht. — 1930 Nieuws. — 
19.55 Vos droits. - 2000 Claudi-
ne Cf) - 21 30 Nieuws - 21.45 
Avec Susanne Lillar, au-dela de 
l'apparence 

RTB 2 

19.55 Hommes de Wallonië Cdok). 
— 20.40 La couronne du diable. 

ARP 1 

18.00 Spass muss sein. — 18.50 
Nieuws. — 1900 Das Intermezzo 
bietet an. — 19.30 Trick um halb 7. 
— 19.40 An den Wassern zu 
Babyion - 20.15 Hier und Heute. 
— 2045 Trick um 4tel vor 8. — 
21 00 Nieuws - 21 15 King Cdok) 
— 2215 Abschied von Madrid — 
23.00 Medienklinik. - 23.30 Tages-
themen. — 0.00 Das Ding aus 
einer anderen Welt Cf — 1.25 
Nieuws 

ZPF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Danke 
schon, es lebt sich. — 1840 Die 
Drehscheibe — 19.20 Antimos, 
der Maler Cf) - 20.00 Nieuws. -
2030 Spass mit Musik. - 21.15 
Gesundheitsmagazin Praxis — 
22.00 Heute-Journal - 22.20 Hein-
rich Heme Cf). — 015 Nieuws. 

TF 1 

13 00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine — 1350 Acilion et sa 
bande — 1420 D'hier et d'au-
jourd'hui — 17.58 TF Quatre — 
18.27 Pour chaque enfant — 
18.34 L'ile aux enfants. — 1857 
C'est arnvè un jour. — 19.12 Une 
minute pour les femmes. — 19.15 
Les tifins. — 19.20 Gewestelijk 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 3180 71 

nieuws. — 19.45 L'inconnu de 
19.45. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le témoin silencieux Cdok). — 
21 35 Debat over de lijkwade. — 
22.35 Les grandes expositions. — 
23.10 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws — 13.20 Page spé
ciale — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Pilotes de courses Cf.). 
— 1403 Aujourd'hui madame. —-
15.03 Punch et Jody Cf). - 16.30 
Kursusprogramma. — 17 30 Fenè-
tre sur — 1800 Jeugdprogram
ma. - 18.35 C'est la vie - 18.55 
Des chiffres et des lettres Cspel) 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club Cshow) - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Question de 
temps. — 21.40 Marie Cf J. — 23.00 
Ballet. - 23.40 Nieuws. 

FR. 3 

19.55 II était une fois l'homme. — 
20900 Les jeux de 20 heures 
Cspel). - 20.30 Fanny Cf.). - 23.20 
Nieuws. 

LUX. 

18.00 Le coffre-fort. - 18.03 Cinq 
a sept service. — 18.10 Aktualitei-
ten. — 18.20 Ram-dames. — 18.35 
Le coffre-fort — 1840 Systéme 
D. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Le 
coffre-fort — 19.35 Passé et gag-
ne — 19 47 Entre chiens et chats. 
— 1955 Nieuwsoverzicht. — 
20.00 Jean-Chnstophe Cf.). — 
21.00 Le gentleman de Cocody 
Cf). - 22.30 Horoskoop. 

ARP 3 

19.00 Sesamstrasse — 19.30 Tele-
kolleg I - 20.00 Hinter den 
Schlagzeilen. — 20.45 Journal 3. 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Stadt, 
Transport und Industne CdokJ. — 
22.00 Momente. - 22.15 Die Toch-
ter des Wassers CfJ. - 23.40 
Nieuws. 

Dinsdag 
10 APRIL 

BRT 1 

15.30 Wielrennen. - 18.00 De to
vermolen. — 18.05 Sesamstraat. 
— 18.30 Open school. - 19.00 
Muzieksien. — 19.25 Extra vrije tri
bune. — 19.37 Morgen. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Tabula Rasa Ctv-
spel). — 21.05 Verover de Aarde. 
— 21.55 Jij of wij. — 22.25 Tenuto. 
— 23.05 Nieuws en Wetstraat. 

BRT 2 

20.10 Dieren in het zonnetje. — 
20.35 Op een goeie wei CfJ. — 
21.05 Ik vraag het woord CfJ. 

NEP. 1 

18.30 Sesamstraat. - 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Mattheus Passion. — 21.50 
Nieuws. — 22.10 Fabeltjeskrant 
voor de groten. — 22.20 58 miljoen 
Nederlanders in andermans ogen. 
- 23.00 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 J J . De Bom 
V / H De Kindervriend. - 19.24 
Koning Klant. - 20.00 Nieuws. -
20.27 Edward en Mrs. Simpson 
Ctv-serie). — 21.17 Dick Cavett in 
Hol lywood. — 22.10 Vara Visie. — 
23.05 Nieuws. - 23.10 Boksen. 

RTB 1 

14.40 Joseph Balsamo CfJ. - 15.30 
Wielrennen. - 17.30 1, 2, 3... Cine
ma. — 18.00 Toumai. — 18.30 Zig
zag (spel). — 18.45 TVF-Magazine. 
- 19.15 Antenne—soir. - 19.28 
Weervoorspell ing. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Chansong. — 
20.55 Le retour de Constantin 
Meunier. — 21.35 Nieuws. 

Ik v r a a g he t w o o r d - U S S R 1976. — Indr ingend po r t re t van een 
Russ ische v r o u w , d ie v e c h t v o o r haar v rouw-z i j n en de e f fek t ieve 
mach t van haar funk t ie als burgenneester t egen de bureaukra t i sche 
s t ruk tu ren in. G l e b Pani f lov van d e S c h o o l van Len ingrad s t o n d in 
v o o r de reg ie en Inna C h u r i k o v a gee f t e e n g o e d e ver to lk ing w e g . 
Een naar Russ ische maa ts taven e rg kr i t i sch we rk . R i jpe re j e u g d . 
D insdag 10 apri l o m 21 u. 05 o p BRT 2. 

R T B 2 

18.45 Tekenfilm. — 18.50 Tribunes 
économiques et sociales. — 19.15 
Overname RTB. — 19.55 Seniora-
ma. — 20.35 Quai des brumes CfJ. 
— 22.05 Arts-hebdo. 

ARP 

18.00 Hans und Lene. — 18.20 Yxi-
lion-Show. — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Heidi. — 19.30 Manege frei. 
- 19.40 lm Werk notiert. — 20.15 
Hier und Heute. — 20.45 Genius 
Loei. — 21.00 Nieuws. — 21.15 
Plattenküche. — 22.00 Report. — 
22.45 Kaz & Co CfJ. - 23.30 Tages-
themen. — 00.00 Musik aus Luga
no. — 00.45 Nieuws. 

ZPF 

17.30 MosaiV. - 18.00 Nieuws. -
18.10 Kinder rund um die Welt. — 
18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Iwans Geschichten CfJ. — 19.45 
Spass an der Freud'. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Geldsorgen. — 
22.00 Heute-Journal. - 22.20 Eine 

Woche mit Manfred Rommel. — 
23.00 Darling CfJ. - 00.55 Nieuws. 

P 3 

18.30 Einführung in das Arbeits-
recht. — 19.00 Sesamstrasse. — 
19.30Telekolleg 1. - 20.00 Brücke 
uber den Bosporus (dokJ. — 20.45 
Journal 3. - 21.00 Nieuws. — 
21.15 Schauplatz. —22.00 Momen
te. — 22.15 Micro-Macro (spel). — 
23.00 Immer arger mit... - 23.30 
Botschaften aus der Tiefe. — 00.05 
Nieuws. 

LUX. 

17.30 Ma sorciére bien-aimée (fJ. 
— 18.00 Le coffre-fort. — 18.03 
Cmq a sept service. — 18.10 Aktu-
aliteiten. — 18.20 Ram-Dames. — 
18.35 Le coffre-fort. - 18.40 Sys
téme D. — 19.00 Nieuws. - 19.30 
Le coffre-fort. — 19.35 Passé et 
gagne. — 19.47 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Nieuwsoverzicht. 
— 20.00 La petite maison dans la 
prairie (f). — 21.00 Tick... tick... 
tick... et la violence explosa CfJ. — 
22.35 Horoskoop. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.45 Acilion et 
sa bande. — 14.15 Le regard des 
femmes. - 18.00 TF Quatre. -
18.27 Pour chaque enfant. — 18.34 
LTIe aux enfants. — 18.57 C'est ar
rive un jour. — 19.12 Une minute 
pour les femmes. — 19.15 Les Ti-
fins. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 Les inconnus de 19.45. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 La roue de 
la vie. — 21.40 Show Shirley Mac-
Lame. — 22.20 Les petites filles 
modéles, hier et aujourd'hui. — 
23.20 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. — 13.20 Page spéci
ale. — 13.35 Regionaal magazine. 
— 13.50 Pilotes de courses CfJ. — 
14.03 Aujoud'hui Madame. — 15.10 
Kursus. — 17.25 Fenêtre sur... — 
17.55 Jeugdprogramma. — 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres Cspel). — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Politie
ke partijen. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 La vie de Shakespeare CfJ. 
— 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures Cspel). 
— 20.30 Tintin et le mysterie de la 
toison d'or (fJ. — 22.05 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. — 1805 De tovermolen. — 
18.10 De Hardy's en Nancy Drew 
Cf). — 18.55 Israèlitisch-godsdien-
stige uitzending. — 19.25 Extra vnj-
e tnbune. — 1937 Morgen. — 
19.45 Nieuws — 20.10 De weer
man. — 20.15 Happy days. — 
2040 De Mona Lisa is bedroefd 
Ctv-spel). — 21.25 Nieuws en Wet
straat. 

BRT 2 

2015 De muziekschool. - 20.40 
De hand over de stad CfJ. — 22.15 
Debat. 

NEP. 1 

15.30 Bolke de beer. — 15.40 Lap-
penkat — 15.55 Laurel en Hardy. 
- 1610 De grote klok - 1655 
Black beauty — 18.00 Nieuws — 
1830 Sesamstraat. — 18.45 
Staatslotenj — 18.50 Toeristische 
tips. - 1855 Nieuws. - 18.59 
Van gewest tot gewest. — 19.50 
Zendtijd politieke partijen — 
20.00 Het reservaat Ctv-spel) — 
21 37 Nieuws. - 21 55 Fabeltjes
krant voor de groten — 22.05 
Panoramiek. — 22.45 Studio 
sport — 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 In het 
belang van uw kind Cdrama). — 
19.25 Kenmerk - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 Count
down. — 21.05 Fantasy Island CfJ. 
- 21.55 De derde wereld dichter
bij (dok). - 22.30 Operation Petty-

coat — 22.55 Veronica's agenda 
— 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

16.00 Popeye. - 16.05 Joseph 
Balsamo. — 17.00 Feu ver t — 
18.40 Emilie. - 18.45 Katoliek-
godsdienstige uitzending. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.29 Weerbe
r icht — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Contacts. — 20.00 La revolution 
nucléaire. — 20.45 En terre étran-
gère (tv-speD — 22.45 Nieuws. — 
23.00 Arts-hebdo. 

RTB 2 

18.45 Interwallonie. - 19.15 Over
name RTB — 1955 Quasimodo 
(fJ. - 21.50 Super 8. 

ARP 1 

18.00 Hans und Lene - 1815 Yxi-
lon-show — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Das Madchen von Avignon. 
— 19.30 Hit um halb 7 - 19.40 
An den Wassern zu Babyion. — 
20.15 Hier und heute. - 20.45 Hit 
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Der Tag, an dem Elvis nach 
Bremerhaven kam — 23.00 Ein 
neues Bitó der alten Welt ? CdokJ. 
— 23.30 Tagesthemen 

ZPF 

17.15 Trickbonbons. - 17.30 Neu
es aus Uhlenbusch — 18.00 
Nieuws. - 1810 Die Follyfoot-
farm CfJ - 18.40 Die Drehschei
be. — 19.20 Sing mit Heino. — 
20.00 Nieuws - 20.30 Der Sport-
spiegel — 21.15 ZDF-Magazin. — 
22.00 Heute-Journal. — 22.20 Hein-
nch Heine Cf) — 0.20 Carneval in 
Rio — 0.50 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du dimanche — 17.55 Sur 
deux roues — 1810 TF Quatre. 
— 1827 Pour chaque enfant — 
18.34 L'ile aux enfants — 18.57 
C'est arnvé un jour. — 1912 Une 
minute pour les femmes. — 19.15 
Les tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.44 L'inconnu de 
1945. - 19.53 Trekking lotto. -
20.03 Nieuws — 20.35 La lumiére 
des justes Cf) — 21.33 Promena
de imaginaire. — 23 20 Les petites 
filles modernes, hier et aujourd'hui. 

— 2335 Nieuws. 

A 2 

1245 Nieuws — 13.20 Page spé
ciale. — 1335 Regionaal magazi
ne — 13.50 Pilotes de yOurses CfJ. 
— 14.03 Aujourd'hui .-fadame. — 
1500 Les Robinsons Suisses CfJ. 
— 16.10 Jeugdprogramma. — 
18.35 C'est la vie — 18.55 Des 
chiffres et des lettres Cspel). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club Cshow). - 20.00 
Nieuws. - 2035 Voetbal. — 
22.20 Magazine medical. - 23.10 
Nieuws. 

FR. 3 

19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures Cspel). 
— 20.30 L'affaire Lourdes CfJ. — 
22.35 Nieuws 

LUX. 

1630 L'école buissonniére. — 
18.00 Le coffre-fort - 18.05 De 
nos clochers — 18.20 Ram-da-
mes — 18.35 Le coffre-fort. — 
1840 Systéme D - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passé et gagne - 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuwsoverzicht — 20.00 Hitpara
de — 21.00 Jules et Jim Cf). — 
22.40 Horoskoop. 

ARP 3 

19.00 Sesamstrasse — 19 30 Tele-
kolleg I. - 20.00 Tier-Report -
20.45 Journal 3 - 21.00 Nieuws. 
- 21.15 Mittwochs in - 23.00 
Der 7. Sinn. — 23 05 Eine auswarti-
ge Affare CO. — 0.55 Nieuws. 
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De hoogste eer 

Beveren. Acht wedstrijden in zesentwintig dagen is angstaanjagend... 

'SK Beveren is er onderdoor 
gegaan. De zogeheten «match 
van het jaar» werd met 3—1 
verloren. Anderlecht was noch
tans niet beter in het veldspel. 
Het voetbalde ook niet offen
sieven Het benutte echter beter 
de kansen en het speelde 
doorlopend «agressiever». Of 
brutaler, wanneer we het over 
Arie Haan willen hebben. De 
Nederlandse spelmaker van 
Anderlecht beging in de eerste 
vijf minuten «maar» drie over
tredingen. Opzettelijk intimide
rend. Scheidsrechter Rion had 
de frontsoldaat met een gele 
kaart moeten afkoelen. Hij ver
zuimde dit echter. Daardoor 
achtte ook de Beverense 
-knokker» Wim Hofkens zijn 
ti jd gekomen. Met Haan leverde 
hij een match in de match. In 
de tweede helft liepen beiden 
dan ook tegen een te lang weg
geborgen gele kaart aan. 

De krachtpatserijen van beide ras-
voetballers — want dat zijn ze — 
ten spijt groeide de topmatch uit 
tot een spectaculair kijkstuk An
derlecht begon denderend. Het 
geraakte 1 —O voor en de 37000 
toeschouwers hoopten of vrees
den, »»aargelang, dat de Brusse
laars in eén van hun begenadigde 
dagen verkeerden en grof zouden 
kunnen uithalen tegen het door 
het uitvallen van Freddy Buyl tijde
lijk ontredderde Beveren Er werd 
al luidop aan de 6 — 1 van vong 
jaar tegen Club Brugge hennnerd 
De leidersploeg uit het Waasland 
dacht er evenwel anders over Zij 
reageerde biezonder krachtig tij
dens het tweede kwartier, ver
wierf een brede voet in het spel-
beeld en kreeg ook de beste 
kansen De 2 — 1-ruststand had 
best andersom kunnen zijn 
Belangrijker dan de cijfers schijnt 
ons evenwel dat Beveren, dat in 
de hoofdstad en beneden de taal
grens nog graag als een toevallige, 
door het geluk gediende, ko[> 
ploeg wordt omschreven, bewees 

een volwaardige leidersploeg te 
zijn Beveren maakte Brussel ruim 
een uur stil Het degradeerde An
derlecht na de rust tot een «coun-
terploeg» Want na de pauze wa
ren de gastheren vooral bezorgd 
om het voorkomen van de gelijk
maker Aan de verdere uitbouw 
van de voorsprong werd minder 
gedacht Dat die uiteindelijk toch 
op het scorebord kwam dankte 
Sporting uitsluitend aan het brio 
van een ongemeen goed voetbal
lende Franky Vercauteren Het 
doelpunt dat hij in één tijd voorbij 
Pfaff knalde was de goal van het 

^^'' Geld en eer 
Het illustreerde ook het ver

schil tussen beide ploegen het in
dividueel talent De som ligt onge
twijfeld hoger bij Anderlecht Maar 
Beveren bezit al de eigenschap
pen die onontbeertlijk zijn om een 
kampioenschap te winnen lef, 
moed, Ijver, wilskracht en ploeg-
geest 
Robert Goethals, de trainer van 
Beveren, reageerde biezonder 

emotioneel op de nederlaag van 
zijn ploeg De man ging zich uiter
aard met te buiten aan scheldpar
tijen — daarvoor is hij veel te be
schaafd — zoals zijn naamgenoot 
uit het andere kamp pleegt te 
doen in soortgelijke omstandighe
den Zijn stem beefde evenwel 
wanneer hij de beide ploegen, of 
beter nog, de beide klubs verge
leek 

Anderlecht is de geinstitutionali-
zeerde macht De hoofdstad Het 
geld De traditie. Beveren het on
gewone, het sympatieke, het hart 
van de man in de straat, het onom-
wondene 

Beveren speelt nog voor de eer, 
de spelers — of althans de mees
ten ervan — voelen zich nog ver
bonden met hun klub Zij beschou
wen het spelen in de nationale 
ploeg als de hoogste eer Daarom, 
aldus Robert Goethals, nam Pfaff 
plaats onder het doelhout in de 
match tegen Oostenrijk Ondanks 
dat hij met helemaal fit was Pfaff 
en Beveren liepen risico's tijdens 
de jongste interland Stel dat de 
leidersploeg zonder haar gouden 
schoen aan de topmatch had moe
ten beginnen 
Anderlecht speelt voor alles voor 
het geld, voor het rendement 
Ludo Goeck, één van 's lands 
meest bedreven spelmakers, be
dankte in extremis voor deelne
ming aan dezelfde interland Zijn 
teen was met in orde Voorheen 
speelde hij geregeld matchen met 
een inspuiting Dat zou nu ook ge
kund hebben Maar het mocht met 
Omdat de belangen te hoog wa
ren Anderlecht mocht geen enkel 
risico lopen in het vooruitzicht van 
de match tegen Beveren Er moest 
immers absoluut worden gewon
nen Omwille van de spanning in 
het kampioenschap De voetbal
bond reageerde met op het 
gebeuren Op het opzichtelijke 
verschil in reaktie van beide ploe
gen Gewoon omdat spanning 
voor de bond synoniem is voor 
geld 
De voetbalbond worstelt met een 
paar problemen Hij moet sinds 
nieuwjaar de inkomsten van de 
pronostiek derven Prior bestaat 
immers met meer Bovendien 
wordt het almaar duidelijker dat de 
nationale ploeg geen impact meer 
heeft op de massa België—Oos
tenrijk lokte geen 8 000 betalende 
kijkers naar het Astridpark Daar 
draagt de bond gedeeltelijk zelf 
schuld voor De programma's zijn 
overbeladen Brussel heeft al alles 
meegemaakt op voetbalgebied en 

kan zich onmogelijk druk maken 
om een interland die weinig per-
spektieven biedt daar iedereen 
toch veronderstelt dat de voetbal
lers van dit land momenteel onbe
kwaam zijn om zich te plaatsen 
voor de eindronde van een inter
nationaal kampioenschap. 

Maar dit belet met dat «het 
voetbalinstituut» geld moet zoe
ken waar het te vinden is In de 
kompetitie Een percentage van de 
inkomsten vloeit immers naar de 
bondskas Een spannend kompeti-
tieslot waarborgt belangstelling 

Belangstelling is geld Zo zie je 
maar 

W I J veronderstellen dat de bond 
om voornoemde reden niet rea
geerde op het aan Ludo Coeck 
door zijn klub «opgelegde» ge
drag En het was waarschijnlijk 
daardoor dat Robert Goethals' 
kommentaren zo'n emotionele 
klank kregen 

Al kan de Beverense klubtrainer 
Anderlecht onmogelijk verant
woordelijk stellen voor de onwaar
schijnlijk zware taak die zijn spe
lers in de komende dagen wacht 

Acht wedstrijden in zesentwintig 
dagen is inderdaad angstaanja
gend Maar heeft Beveren zich 
verzet toen het aantal eersteklas-
seploegen van zestien naar acht
tien werd opgedreven' ' Heeft Be
veren gereageerd toen men 
voorstelde in de eindfaze van de 
Belgische bekerkompetitie (vanaf 
de kwartfinales) het systeem van 
de heen- en terugwedstrijden in te 
voeren"^ Wellicht met Omdat voor 
Sportkring, evenzeer als voor An
derlecht en alle andere de nood
zaak aan inkomsten boven al het 
overige primeert 

Beveren en zijn trainer voelen zich 
door deze pure commercializering 
nu zwaar bedreigd Maar daar 
draagt niemand in het biezonder 
schuld voor Overigens geloven 
WIJ dat de ervaringrijke en beza
digde Jean Janssens gelijk had 
toen hij de nederlaag van zijn 
ploeg rustig kommentarieerde 
«We hebben goed gespeeld maar 
verloren We misten de gescha
pen kansen Dat is voetbal Enke
len onder ons zijn diep ontgoo
cheld Omdat ze het winnen al 
gewoon waren geworden Maar 
een nederlaag op Anderlecht mag 
je toch altijd vooraf inkalkuleren 

Ovengens liggen zij, en met wij, 
nog altijd drie punten achter En 
wie zegt dat Anderlecht geen pun
ten meer zal verliezen"?» 

# Jan Raas lieeft de Ronde van 
Vlaanderen gewonnen. De Ne
derlander bracht een twintig ki
lometer lange solovlucht tot een 
goed einde. Aan zijn zege valt 
niets af te dingen. Hij streed 
doorlopend op het voorplan en 
fietste met meer lef en aanvals-
geest dan tijdens de longste Mi-
laan-San Remo Hij bewees an
dermaal een der beste klassieke 
wegrenners van zijn generatie te 
zijn. Samen met Jan Raas trad 
dok Mare Demeyer op het voor
plan. Deze Flandrien, die eerder 
al een Parijs-Roubaix en een Pa
rijs-Brussel won, wordt wellicht 
de kopman van de Flandria-
ploeg. Het ziet^r immers naar 
uit dat Freddy Maertens het als
maar moeilijker krijgt om zijn 
status van toprenner te herove
ren. Ook Francesco Moser reed 
sterk over Vlaanderens wegen. 

Hij kwam echter ongelukkig ten 
val en verspeelde daardoor wel
licht zijn zegekansen. Overigens 

ondervond hij weer veel last van 
zijn schaduw, de genaamde 
Roger De Vlaemincif. In de voor
bije weken bleef ook de jonge 
Daniel Willems de aandacht op-

m^Êvrtweg 

eisen. In de finale van de Ronde 
van Vlaanderen schuwde hij 
geen inspanning maar werd ge
deeltelijk ontwapend door de 
mislukte achtervolging van zijn 
ploegmaat Thurau op de ont
snapte Jan Raas. 

• Het Belgisch voetbal maakte 
in de interland tegen Oostenrijk 
geen slechte beurt Er werd één 
uur lang behoorlijk gevoetbald 
en zelfs aanvallend bleven onze 
landgenoten voor het eerst sinds 
lange tijd niet onder de maal 
Pijnlijk detail evenwel: beste 
Belg was ene Jean Janssens. 
Vierendertig jaar en al ruim tien 
jaar eersteklassespeler. Nu uit
eindelijk toch ontdekt door de 

selektieverantwoordelijken van 
dit land. Al zal Raymond Goe
thals te zijner verdediging aan
voeren dat hij Jean tot zijn der
tigste regelmatig selekteerde 
voor de nationale B- of beloften-
ploeg en dat hij Jean toen al een 
grote toekomst voorspelde. 
Want je weet toch dat voor Ray
mond het leven pas begint op-
dertig. 

• Normaliter zal een testwed-
strijd tussen Andenne en Okapi 
Aalst moeten uitmaken wie met 
leper naar de tweede klasse van 
de nationale basketbalkompeti
tie degradeert Normaal. Maar 
zeker is het niet Want wellicht 
vindt de liga wel iets om beide 

klubs in de eerste afdeling te 
houden. En in het andere geval 
zou het wel eens kunnen dat een 
deurwaarder in opdracht van 
Hector Vermeersch en Antwerp
se de wedstrijd komt stilleggen. 
Tenzij de testmatch aan de ande
re kant van de taalgrens ge
speeld wordt natuurlijk. 

• Club Luik heeft nu ook Club 
Brugge serieus afgepoeierd. 
5—2. En het had 6—2 kunnen 
zijn. De Luikenaars, die al eerder 
Anderlecht in de vernieling 
(4—0) speelden, hopen op een 
betere toekomst Een Ameri
kaanse miljonair, van Joegosla
vische afkomst zou bereid wor
den gevonden de klub over te 
kopen van Monsieur Georges, 
de huidige «eigenaar», die met 
een miljoenenverlies opgeza
deld zit Hoe lang zal dat duren? 

• Antwerp—La Louviere 2—3. 
Het «spel" is begonnen. 
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Vlaanderen: 

muzikaal Europees en internationaal 

Dé grote verdienste der zeven
tiger jaren was op muzikaal 
vlak ongetwijfeld de doorbraak 
van de volksmuziek in al haar 
vormen. Met de folkgeneratie 
halfweg de jaren zestig was al 
een eerste stap gezet, maar het 
bleef bij het kennismaken met 

de Britse en Amerikaanse tradi
tie. De ommezwaai startte ei
genlijk eind '69 toen die traditi
onele deuntjes ook voor het 
grote publiek werden toeganke
lijk gemaakt door het aanwen
den van elektrisch instrumenta
rium. Dé namen die hierbij 

galerij 
• Gedurende de ganse maand 
april 1979 (30 maart-30 april) 
stelt de Vereniging voor Ten
toonstellingen van het Paleis 
voor Schone Kunsten drie mani
festaties voor, gericht op de he
dendaagse kunst. Vooropening 
op vrijdag 30 maart om 18 uur. 

J.O. II: parallellisme tussen de 
aktuele tendensen in de kunst in 
België en Groot-Brittannië, ge
bruik van nieuwe materialen die 
niet behoren tot de schilderkun
stige traditie. 

Prijs «Jeune Peinture Beige 
1978»: toekenning van de prijzen 
door een jury die zich tot doel 
stelt de hedendaagse kunst te 
bevorderen en jonge kunste
naars te steunen, getrouw aan de 
traditie van de «Jeune Peinture 
1945». 
Kunstkonfrontatie: tentoonstel
ling van projekten, ingestuurd 
door kunstenaars rond het tema 
«van koncept tot realizatie, een 
evolutie die niet vanzelf gaat». 

Bij gelegenheid van deze ten
toonstellingen richt de Educatie
ve Dienst rondleidingen in (in
lichtingen: 02/513.22.10). 
• Tot 27 april stelt AGNES PAS 
akwarellen en schilderijen ten
toon in het Intercomgebouw, Van 
Landeghemplein 2 te Willebroek. 
Dagelijks van 8 tot 12 en van 13 
tot 16 u., behalve weekeind. 

# Hilde Barbier stelt grafiek 
tentoon in het Huidevettershuis, 
Huidevettersplein te Brugge 
(vlakbij de Rozenhoedkaai) van 
8 tot 22 april, dagelijks van 10 
tot 12 en van 15 tot 18 u. Vrij
dags gesloten. 

< • • l ï j ' s 

In "De zevende hemel» 
te De Haan, Waterkasteellaan, 
exposeert tot 30 april Raoul Chanet 
(1935 Sint-Truiden). Dagelijks van 
11 lot 21 uur. 

dienen vernoemd zijn ongetwij
feld «Fairport Convention» en 
haar leider Richard Thompson, 
een zeer talentvol Engels gita
rist en songschrijver, die de 
traditie en «moderne» muziek 
wist te verzoenen. 

Hét hoogtepunt werd bereikt met 
de gewijzigde bezetting waar zan
geres Sandy Denny meestal de 
zang voor haar rekening nam. Met 
haar plots overlijden een paar 
maand terug is dan ook definitief 
een streep gezet achter die elek
trische folkstijl, nu haar grootste 
tegenspeelster Maddy Prior (ex-
Steeleye Span) eveneens de stal 
verliet. Beide groepen hadden on
telbare navolgers, en het virtuose 
fiddlewerk van bij voorbeeld een 
Dave Swarbrick was een der in-
gredieënten die ook in onze 
Vlaamse volksmuziek opgang 
maakte. Hoewel de viool reeds 
door heel wat volkszangers werd 
gebruikt voorheen als begeleiding 
kwam ze pas met Wiet van de 
Leest en Rum naar voren als solo
instrument. Rum is dan bij ons zo
wat het grote voorbeeld gewor
den en kende tot zowat eind '74 
een eerste en zeer suksesvolle 
periode die hen op het Britse 
Cambridge-festival en ook bij 
onze zuiderburen bekend maakte, 
terwijl De Vlier, De Snaar, Jan 
Smet en 't Kliekske het eerder in
lands maakten en sporadisch op
traden bij een Nederlandse opge
zette toer. Na een jaar als duo en 
trio is Rum weer samen en per 
jaar worden twee rondreizen ge
maakt die hen over Zwitserland 
langs Frankrijk en Duitsland weer 
bij ons brengen met een ver
nieuwd repertoire, waarmee ze 
dan zeer suksesvol en ongeëven
aard Nederland doortrekken. De 
internationaal aandoende aanpak 
en ook de stijl van nieuwkomers 

Naar aanleiding van het honderdjarig 
bestaan van de Hollandse Club te 
Antwerpen werd een tentoonstelling 
«Akwarellen en tekeningen van de 
Haagse sciiöoi» samengesteld door 
het gemeentemuseum van Den Haag 
uit haar kollekties. Het Koninklijk Mu
seum treedt op als gastruimte en pre-
zenteert deze verzameling van 50 
werken in de toonkasten van de pren-
tenafdeling. 
De Haagse School wordt meestal om
schreven als de vrij losse groep van 

realistische landschapschllders, die in 
en rond Den Haag werkte tijdens het 
derde kwart van de 19e eeuw. Bij 
deze opvatting zijn enkele aanmerkin
gen te maken. Zo beperkte deze ten
toonstelling zich niet tot figuren als 
Willem Roelofs, Paul Gabriel, Gerard 
Bilders, Jozef Israels, Jacob en Mat-
thijs Maris, Anton Mauve, Jan Hendrik 
Weissenbruch, Willem Mesdag, maar 
ook Johannes Bosboom, die fungeer
de als verbinding tussen de Neder
landse romantiek en de Haagse 
School, wordt opgenomen en ook van 
de verwante Jacob Israels Is werk 
aanwezig. 
De grote ontdekking en stimulans 
voor de schilders van de Haagse 
School Is de landschapschildering 
van de Franse school van Barbizon. 
De Hagenaars breken met de traditio
nele Hollandse landschapschildering, 
het konventionele Intieme genrestuk. 
Het werken In open lucht, de gevoe
ligheid voor een atmosferische weer
gave en de voorliefde voor de grijze, 
stille, soms sombere rurale zee-, dui
nen- en poldergezichten behoren tot 
de verworvenheden van de Haagse 
School. 
Bij de tentoonstelling wordt er In de 
voordrachtzaal elke dag om 16 uur 
een dokumentaire film afgedraaid op 
aanvraag. Kon. Museum Schone Kun
sten te Antwerpen. Tot 5 juni 1979. 

Vera Coomans en Argentijn Juan 
Massondo hebben de jeugd alvast 
bijeen gebracht, en de zeden ver
zacht. Zodat bij voorbeeld «de 
Snaar» zonder veel problemen in 
het Nederlands kan zingen en op
treden te Gembloers of Namen. 

Of nog de Bretoen Alan Stivell elk 
jaar ergens in Engeland de grote 
trekpleister is van een of ander 
festival. En wij momenteel volks
zangers van alle ras en kleur (tot 
Vietnamese toe) In onze klubjes 
en zalen aan het werk zien. De 
kleinkust heeft het niet zover ge
bracht. Behalve dan een Zjef van 
Uytsel met regelmatige optredens 
in Nederlanld, een Urbanus van 
Anus, die eerst als curiosum en 
dan als plezant kabaretzanger vrij 
suksesvol wordt onthaald bij onze 
noorderburen. Johan Verminnen 
zocht het de laatste tijd meer en 
meer bij een internationaal reper
toire, won het Festival van Spa en 
nam een elpee in het Frans op. 

Gewiekst 
Momenteel scoort hij een kleine 
hit met zijn «Je ne suis pas un fla-
mand rose» In het Walenland, en 
vertoefde menigmaal reeds in Pa
rijs. Andere namen die het zonder 
twijfel waarmaken zijn eerder In 
de jazzrichting uitgegaan, zoals 
onze talentvolle Toots Thielemans, 
die zelfs opnam met Paul Simon (& 
Garfunkel), een Philip Catherine 

die regelmatig op toer gaat met gi
taristen als Sefan Grossman. En 
dan hebben we nog Tonia en Jac
ques Raymond, voor wie het lijkt 
te lopen in het Duits. En Frieda Lin-
zi, Tony Sandler en Annie Ander
sen in Las Vegas. En wellicht nog 
heel wat meer, zoals een Kurt 
Fleming, die het dan op een heel 
ander vlak waarmaakt. 

Het blijft een waarheid als een 
koe: kwaliteit moet er zijn. Maar de 
nevenaspekten als promotie, pu
bliciteit, radio, televisie zijn heden 
ten dage onontbeerlijk voor ie
mand die het wil «maken. En een 
Rum en Will Tura zijn er geraakt 
dank zij respektievelijk een Leon 
Lamal en Roland Kluger, die het 
zakelijk voor mekaar boksten. Mij 
blijft — om af te ronden — het 
"Groot-Nederland»-idee al jaren 
door het hoofd spoken. Maar be
halve een paar voornoemde figu
ren en «de werkmens» van Yvan 
Heylen is er tot nog toe heel wei
nig van terecht gekomen. Dit om
dat de Nederlanders gewiekste 
handelaars zijn en hun markt op 
een prachtwijze weten te koördi-
neren en af te schermen. Als we 
maar even denken aan een John
ny Hoes of Peter Koelewijn. Die 
dan omgekeerd hun produktie 
zonder veel moeite bij ons kunnen 
aansmeren. Kunst blijft — on
danks alles — keihard zaken
doen... 

Sergius 

CLAUS VIJFTIG 

Het "enfant terrible» van de Vlaamse literatuur werd vijftig. Deze verjaar
dag wordt o.m. herdacht met een tentoonstelling van handschriften, boe
ken, foto's e.d.m. alsmede met ca 100 schilderijen en tekeningen van-
Claus, die ook filmregisseur is (De Vijanden), kortom die zich op verschil
lende vlakken terdege laat gelden. Al deze «beelden» komen over als het 
werk van verscheidene en verschillende kunstenaars, wat trouwens vol
gens Claus zelf zo gewild is. 
Stellig is Claus onze meest bekende auteur, die niet alleen in Vlaanderen 
sukses oogst maar ook in het buitenland, zij het dan vooral als toneel
schrijver en regisseur 
De Claus-tentoonstelling heeft plaats in het Kultureel Centrum te Hasselt 
en is dagelijks toegankelijk tot en met 18 april 
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GUST CAMBRE: 

Vijftig jaar muzikant voor Vlaanderen 
Herenthout in de Zuiderkempen is een dorp dat van In de twintiger jaren een 
bastion werd van het Vlaams-nationalisme. De familie Cambré was en is er 
een vast begrip. Een familie van volksmuzikanten. De muziek werd er met de 
naam Cambré bijna ingeboren. De vele Cambré's die in de streek in de talloze 
fanfares speelden, hebben zelfs eens met hun familie een fanfare gevormd met 
25 spelende leden. 

Een van hen is Gust Cambré. Gustje van -den Rozenhoed», zoals de ouderlij
ke herberg in Herenthout heette. Volgende week woensdag viert Gust zijn 
gouden huwelijksjubileum. Vijftig jaar lief en leed gedeeld met zijn Bertine 
-Die van 't Smedje». Vijft ig jaar niet weg te denken uit de Vlaamse beweging 
van dit levendige dorp, bij de meeste Vlamingen gekend om zijn karnavalstoet 

Maar ook de Kruiskensberg, -Het Schipke> zijn sinds de Pallieterfilm bekend 
geworden in heel Vlaanderen. 

Typisch Kempisch dorp voor 1914 
Pastoor en kasteel verdeelden er de 
macht Een Vlaamsbrabbelende kas
teelheer baron Van Rynegom de Bu-
set zw/aaide er als burgenneester de 
plak over zijn boeren en andere onder
danen Enkele onafhankelijke geesten 
Een paar aktivisten in 14-18 De Hey-
lens, Fons Wijns Zij stonden nog geï
soleerd 
Toen kw/amen die van de Uzer terug 
Jef Verheyen, de nonkel van Bertine 
hielp de Vossen stichten In 1925 
barstte de bom Gustje Cambré met 
nog 7 man speelden op 11 november 
de Vlaamse Leeuw aan het monument 
van de gesneuvelden De rest van de 
dorpsfanfare speelde met mee 
'Voor de Brabangonne staken wij dan 
ook met 8 man ons instrument onder 
onze arm' zegt Gust die toen juist 20 
was geworden en met zijn Bertine aan 
't vnjen was geslagen. Diezelfde avond 
werden de instrumenten van de 8 re
bellen al opgehaald door de dorps
heersers. «De gatlekkers van den tsa
ren' noemt Gust ze Kempischkleurig. 
Een paar maanden later richtten zij een 
fanfare op onder de naam «Groeninge-
wacht» Toneelgroep, zangkoor, het 
hing er allemaal mee samen Hard 
werd de stnjd. De vader van Bertine, 
de dorpssmid, zag hoe alle pachters 
van de baron verbod kregen om nog 
iets te laten smeden bij -dien aktivist-
(dat was het scheldwoord toen) In 
deze revolte van de kleinen tegen de 
machtigen was moed en offerbereid
heid het wapen van deze Vlaamsge-
zinde volksmensen -Wij steunden me
kaar- zegt Bertine, 'Wij hadden onze 

eigen bakker, beenhouwer, kortom al
les zelf En kochten bij onze mensen-
Zondag na zondag trokken ze op met 
hun fanfare en andere leden van de 
Groeningewacht «Heel mijn jong le
ven niet anders gedaean als betoogd-
monkelt Bertine Die zo goed van de 
tongriem was gesneden ('Zij was hier 
de politieker- lacht GusO dat de Kem-
pische voormannen Mon Van Dieren 
en Thomas De Backer verschillende 
malen vroegen aan Bertine om als 
spreekster op meetings op te treden 
Het jaar '30 met zijn rumoerige eeuw
feestviering haalt een reeks betogings-
hennnenngen op «Mef Gustje Peel-

aerts, de trekzakvoorzangen zongen 
we dat het klettert- En samen doen ze 
het nog eens over. het toenmalige Fla-
mingantenlied over de staat «die een 
volk liet verderven» zoals René De 
Clercq het toen dichtte, klonk toen 
geestig volks uit duizenden kelen 
'Weg met dat lappeke, weg met die 

vod 

-100 jaar hebt g'er ons mee bedot, 
-geen duiteke waard is die Belgische 

vlag 
-begint maar te trekken dat rood 

moet er af 
-Weg met dat vieren weg met die 
eeuw, onze vlag is de klauwende 

leeuw 
-het geel en het zwart dat is onze. 

kleur en trekt er maar van deur-

Armoepree 
Ge kunt het volgende jaar nog eens 
zingen zeggen onze twee zeventigers, 
die nog geen greintje van hun Vlaamse 

.vechtlust verloren hebben 

Hun huwelijk was ook een moment in 
de stnjd tegen de heersende baron. 
Normaals vertoefde het heerschap in 
de stad Zijn lijfeigenen moesten dan 
maar voor de wet komen trouwen op 
het door «mijnheer» bepaalde ogen
blik 'HIJ IS voor ons speciaal van 't stad 
moeten komen- glundert Gustje nog. 
Hard was de stnjd maar onze Groenin-
gewachters wonnen hem In 1932 bij 
de gemeenteverkiezingen haalden zij 
de volstrekte meerderheid en dit dui
delijk als Vlaams-nationalistische lijst. 
Maar de baron werd opnieuw be
noemd als burgemeester uit de min
derheid Zo ging dat toen met die Bel
gische demokratie Bertine moest wel 
wat minder gaan betogen nu 'Kem
pisch volk, schoon naar ziel en lijve» 
Dertien kinderen hebben Gust en Be
rtine. Daarvan reeds 48 kleinkinderen 
Het vierde geslacht is al gevierd. De 
baronstelgen zijn lang uit Herenthout 
verdwenen De Cambrés bloeien er 't 
allen kant Karl, de jongste zoon zit 
voor de V U in de gemeenteraad «De 
een is wat heviger dan de andere, zegt 
Gust, maar ze kiezen allemaal Volksu
nie» 

Herenthout bleef een politiek vulkaan-
tje tot 1940 Vader Verheyen ontsnapt 
ternauwernood aan de spooktrein van 
mei 1940 Gust, diamantslijpjer voor de 
oorlog, moest zijn toen al tainjke 
kroost 'in 't leven proberen te hou
den- Lid van de fabnekswacht Een ar-
moepree Hard wordt het verhaal van 
deze ingoede mensen Gust werd aan

gehouden in september 1944 Dit 
Kempische bonkige leeuwke belandde 
in de Antwerpse leeuwenkooi van de 
dierentuin Hij vertelt liever de plezan
tere anekdoten van zijn gevangen
schap dan de beestigheden van de be
wakers Eerst kreeg Gust twee jaar In 
beroep kreeg hij er dan nog twee bij 
'omdat zijn zoon van veertien jaar de 
grote trommel sloeg bij de Vlaams-
nationalistische jeugd- Twee jaar van 
eindeloze ellende voor Bertine die 
toen al negen kinderen had 

Dat ging zo ver dat toen de Engelsen in 
dat voorjaar 1945 uit Herenthout ver
trokken de gendarmerie een huiszoe
king kwam doen Bertine, deed de was 
voor ingekwartierde Engelse soldaten 
recht tegenover haar huis Zij had bij 
hun vertrek enkele konservedoosje-
s,een paar versleten kousen voor haar 
kinderen en een oude deken gekre
gen Het werd in beslag genomen en 
bij verstek kreeg deze moeder van ne
gen kinderen dne jaar gevang «we
gens diefstal» 
In beroep werd het dan dne jaar voor-

De mooiste kommunie-herinnering 
is een kleurenportret. 

laTOHaHE 
Broederlijke Weversplein 165 
G E N T Tel. 091-26.98.52 îŝ '̂ ^̂ ^̂ -

waardelijk. Zo ver dreef men de on
menselijkheid toen in die Vlamingen-
jacht 

In 1946 werd Gust vrijgelaten. 'Ik met 
mijn kinderen naar de tram- zegt Berti
ne. «De geburen stonden te schreeu
wen uit kompassie» Toen begonnen 
ze stilaan wat moed te hebben Voor
heen zwegen ze, geterrorizeerd als 
onze dorpen waren door een bende 
schorremorie 

'Ons volk IS net slecht» filosofeert 
Gust, 'maar ze zijn zo onder de knoet 
gehouden geweest, alzeleven» 

Het veranderde rap in Herenthout 
'Daar durven er niet veel meer zeggen 
dat ze bij de witten geweest zijn, maar 
WIJ zijn voor niets beschaamd van wat 
voorbij IS- besluit ons gouden paar. 
Goud in de echte zin van het woord 

Want zodra er wat nieuw Vlaams le
ven was waren ze van de partij. Gust is 
medeopnchter van de Volksuniefanfa-
re Kempenland en speelt nu op zijn 
74e jaar nog steeds zijn geliefde saxo
foon. 

Walter Luyten 

ZOCKCRCJ 
9 Plaatsaanbieding 

Bij de Maatschappij voor Inter-
kommunaal Vervoer van Brussel 
(M.I.V.BJ zijn er 112 betrekkin
gen van autobusbestuurders va
kant. Wegens speciale opleiding 
IS geen rijbewijs D nodig Mini
mumleeftijd: 21 jaar. Kandidaten 
kunnen schrijven naar: Perso
neelsdienst der M.I.V.B., Gulden-
vlieslaan 15. 1060 Brussel. 

Medegedeeld door volksverte
genwoordiger Jan Caudron. 
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Bevlagging, en Benego 

Om de lieve Antwerpse centen 
Eens te meer behelsde de agenda 
zowat 150 te behandelen punten 
Uiteenliggend van aard maar vaak 
mteressant, waarbij dan ook herhaal
deli jk gepaste tussenkomsten van 
onze VU-raadsleden werden opgete
kend 
Uit een mededeling vanw/ege het kol-
ege bleek dat het provinciebestuur 
zich niet akkoord heeft kunnen verkla
ren nnet de afrekening 1977 En een 
korrektie op die rekening had opge
legd 

Dit gaf terecht aanleiding voor Ge
rard Bergers om te trachten de punt
jes op de I te laten zetten Het vertoog 
hieromtrent was inderdaad zo ondui
delijk ingekleed dat zelfs vakmensen 
er geen hoofd konden aan krijgen 
Waar men na lezing een 50-tal wijzi
gingen zou kunnen veronderstellen 
bleek uiteindelijk een ding vast te 
staan 

Er was «slechts» een misrekening 
vanwege de stadsdiensten Voorop
gezet was de inning van een post ten 
belope van ca 65 miljoen Waarvan 
slechts 15 miljoen kon verwezenlijkt 
worden Ofte een Ijijkomend tekort 
van zowat 49 miljoen Bedrag dat 
dixit de Schepen van Financien op 
herhaald aandringen van Bergers, in
derdaad met mer terugvorderbaar zal 
zijn W I J hadden de indruk dat het kol
lege niet zwaar tilde aan dit « peulschil-
letje » 

Maar o a Ray De Bouvre, vroeg zich 
dan toch bezorgd af, hoe men zich 
van stadswege zomaar voor bijna 50 
miljoen kon vergissen 
Volgens de Schepen mag een ver

keerde raming niet voor een vergis
sing doorgaan Begrijpe wie kan 
Wat Gerard Bergers deed besluiten 
Ge zijt zeer duidelijk in het onduidelij
ke Mijnheer de Schepen 
Ray De Bouvre gaf gepast kommen-
taar en zo nodig afwijzing van voor
stellen waarbij het eveneens om met 
volledig verantwoorde uitgaven gold 
Zo bij de aankoop van filmkopijen 
over een toeristische film welke noch 
op artistiek — noch op propagandis
tisch vlak voldoening kan schenken 
En waartegen onze fraktie zich voor
heen reeds had gekant Namelijk bij 
het verwezenlijken van het origineel 
Hetwelk met volgens normaal in aan
merking komende normen werd uitge
voerd 

Ook de aankoop van voorwerpen 
voor het Etnografisch-museum (VU is 
meer voor Volkskundig als bena
ming) kon onze goedkeunng met krij
gen Wegens zeer benarde toestand 
der stadskas Terwijl de V U graag 
zou zien dat de tarieven toegepast 
op de stadskampeerplaatsen welke 
trouwens zullen verhoogd dienen te 
worden, voor het ganse stadsgebied 
zouden gelijkgeschakeld worden 

Bevlagging 
Antwerpen is een joviale stad Vooral 
ten overstaan van alle volkeren, met 
welke WIJ in de beste verstandhou
ding willen leven Zo wordt ons Stad
huis sinds jaren, en bij gepaste gele
genheden feestelijk bevlagd En 
tracht men bij die gevelbevlagging de 
symbolen aan te brengen van allen 
waarmede wij in goede doening zijn 
De aankoop van een nieuw stel vlag-

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel 031/2198 15 Ook's zondags open. 
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Kamerlid Joos Somers vraagt 
bescherming voor tuinbouwbedrijven! 
Het inplanten van de verlengde afrit 
van de E10, het noordelijke gedeelte 
van de ring rond Mechelen. veroor
zaakt blijvende wateroverlast bij de 
aangrenzende tuinbouwbedrijven 
Dit IS het geval op gronden van het 
OCMW-Mechelen, die er laag gele
gen zijn en waar men ondermeer ern
stige schade ondervindt in de tuin
bouwbedri jven, gelegen tussen de 
verlengde afrit van de E10, de Ins-
straat te St-Kat-Waver en de Ant
werpsesteenweg te Mechelen W e 
voegen hierbij een situatieschets om 
de getroffen plaats duidelijk aan te to
nen 

De afloop van ondermeer het regen
water op deze velden gebeurde vroe
ger via beken die in de Otterbeek te
recht kwamen Wanneer vroeger de 
waterstand in de Otterbeek hoger 
kwam liggen, sloten valdeuren door 
de druk van het water deze beken af 
zodat er geen sprake was van water-
afvloefing naar de lager gelegen vel
den 

BIJ de aanleg van het noordelijk ge
deelte van de Ring rond Mechelen 
heeft men nu onder de expresweg in 
opbouw behoorlijke buizen inge
bouwd, die toelaten dat bij lage water
stand het overtollige water kan aflo
pen naar de Otterbeek De 
afschermende afsluitdeuren C-luiken 
of vloeddeuren) aan de Otterbeek zijn 
blijkbaar met voorzien in dit voltooide 

gedeelte van het kunstwerk, zodat het 
water van de Otterbeek bij hoge wa
terstand via de buizen onder de ex
presweg naar de beken in de lager 
gelegen velden stroomt Het water 
verlaat de beekbeddingen en zet de 
omliggende velden en zelfs serrege
bouwen geregeld onder water, zodat 
de bedrijven een bestendige schade 

ondergaan 
Kamerlid Joos Somers hoeft in ver
band hiermee aan de minister van 
Openbare Werken gevraagd of men 
voorzien heeft deze kleine «vloed
deuren» in te bouwen langs de Otter 
beek voor de beken die langs het 
noorden in de Otterbeek terecht ko
men? 
Zo dit inderdaad voorzien werd, zou 
volksvertegenwoordiger Joos So
mers graag vernemen, wanneer deze 
dringende werken zullen uitgevoerd 
worden op het kunstwerk waarvan dit 
gedeelte reeds werd verwezenlijkt, 
om aldus de ernstige last met zware 
ekonomische gevolgen voor de be
drijven stop te kunnen zetten 
Zo deze «vloeddeuren» met voorzien 
werden, vraagt hij aan de heer minis
ter welke maatregelen hij zal treffen, 
die als gevolg zullen hebben dat de 
aangrenzende en omliggende tuin
bouwbedri jven zonder verdere 
wateroverlast hun aktiviteiten zouden 
kunnen verderzetten en men aldaar 
zijn bestaanszekerheid met langer be
dreigd w e e t ' 

ANTWERPEN 
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WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
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gen diende dan ook in overweging 
genomen Wat onze mensen in de 
kommissiezittingen, er toe bracht nog
maals aan te dnngen opdat nu eens 
strikt rekening zou gehouden worden, 
met de aanbevelingen en richtlijnen 
van Nederlandse Kuituur Deze zijn 
inderdaad zeer duidelijk stellende dat 
bij de bevlagging de openbare gebou
wen o a dienen getooid met de Leeu
wenvlag Vaststellingen wat stadsge
bouwen aangaat (scholen e a ) laten 
nochtans slechts de indruk dat enkel 
11 juli hiervoor in aanmerking komt 
Waar dus in de toekomst wel eens 
wat nauwer op toegekeken zal wor
den 

BIJ de behandeling van een punt aan
gaande gunningverlening van stads-
gronden bij investering van bedrijven, 
kreeg Staf De Lie gelegenheid dank 
uit te spreken Omdat nu uiteindelijk 
toch rekening zal gehour!«n worden 
met onze herhaaldelijk hernieuwde 
voorstellen tot toepassing van de 
bestaande wetsvoorschriften inzake 
taalgebruik, en dit zowel op gebied 
van firmanaamgeving, als bij de kon
takten en betrekkingen op algemeen 
vlak 
BIJ de bespreking van een bijzonder 
plan van aanleg voor de Weeltjens en 
Kraaienberg (Noorderdistnkten) 
maakte Staf terecht de bemerking 
dat het er alle schijn van heeft dat 
overtreders, in plaats van terechtge
wezen te worden, integendeel nu nog 
beloond zullen worden Het gaat nl 
om het uitzicht van week-end verblij
ven (sommige een autowrak, andere 
een oud tramvoertuig enz) 
BIJ een eventuele uitvoering van het 
plan, dienen in alle geval de bestaan
de en de nieuwe konstrukties aange
past en dient hiervoor een opgelegde 
procedure ofte werkwijze strikt nage
leefd 

Benego 
Tenslotte bracht Staf De Lie een ver
eniging, zijnde Benego of Belgisch 
Nederlands Grensoverteg, ter sprake 
Het gaat hier om een broertje — of 
zusje — van de in de na-oorlogse 
jaren tot stand gekomen Benelux 
Deze gedachte groeide uit tot de voor
afspiegeling van wat een konfedera
tie had kunnen zijn En stond model 
tot voortjeeld tot de Eurofjese een
wording 
Het geheel kende dan ook in de grens
gebieden een grote bijval Talrijke 
volkse initiatieven kwamen opzetten 
Zo waren daar Benelux-koersen, -ker
missen, -stoeten -handelsbeurzen om 
te zwijgen over gemeentelijke naam-
gevingen bevlagging, publikaties in 
plaatselijke persorganen alsmede tal
rijke akties in scholen, knngen en ver
enigingen allerhande 
Er was een samenhongheidsgedach-
te, en eenheid leefde onder de men
sen De Benelux-idee zwakte echter 
af en werd omgebogen Zodat de 
jongste tien jaar er weinig of geen 
sprake meer was van een verdere 
samenbundeling der krachten 
Vandaar de oprichting van Benego, 
welke een veertiental gemeenten uit 
het Noorden van de Provincie Antwer
pen, en het Zuiden van Noord-Bra-
bant samenbracht 

Het Antwerpse Stadsbestuur bleek 
aanvankelijk met veel te voelen tot 
een toetreding bij Benego Dit schijnt 
thans gelukkig veranderd te zijn Én 
omdat er nu toch een positieve beslis
sing op handen zou zijn, wil Staf — na 
toejuichingen — ook enkele voorstel
len naar voor brengen In verband 
met het Leefkader kan de dienst 
voor opsporing van lucht- en water
verontreiniging zijn onderzoeken met 
doorvoeren tot eventuele klachten 
geuit door Noord Nederlandse ge
meenten "̂  

Kan er geen overleg inzake inplanting 
van bepaalde nijverheden en of ener
gie cen t ra les ' 
En er is de kuituur, waarop op plaatse
lijk vlal voorzeker een prachtige 
samenwerking kan tot stand komen 
Innchten van tentoonstellingen Uitwis
seling van kunstschatten Kortom 
doortrekken van allerhande initiatie
ven naar « over de grens » 
De interpellant pleitte opdat in de toe 
komst de Stad zou vertegenwoordigd 
zijn in Benego En dat met enkel door 
enkele leden van de meerderheid 
maar dat ook leden van de oppositie 
in deze vereniging aan bod zouden 
kunnen komen W W 
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6 WOMMELGEM Eerste avond var) 5e kwis voor Wommelgem 
se verenigingen om 20 u in feestzaal Keizershof te Dasstraat 24 
Organizatie VU-Wommelgem -

7 BOECHOUT. jaarlijks VU-bal in zaal Gildenhuis om 20 u 30 Or
kest The Playmates Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

10 SCHOTEN. VUJO-algemene ledenvergadering om 20 uur in 
zaal Gilde, Marktplein 

13 TONGERLO-WESTERLO. Voordracht met dia's «Frans Vlaan
deren» door Maunts Verhaest Om 20 uur in de Kapellekeshoef 
Ingencht door St-Maartensfonds 

13 WOMMELGEM. Tweede avond van 5e kwis voor Wommel-
gemse Verenigingen om 20 uur in feestzaal «Keizershof», Das-
straat 24 

20 SCHOTEN VUJO-wijnavond om 20 u 30 in Vlaamse Zaal, Paal-
straat 287 

22 SCHELLE: Opvoenng van het toneelstuk «Groenten uit Balen» 
in zaal «In die Mane», Provinciale Steenweg Om 20 uur Inkom 
80 fr 

24 HERENTHOUT Voordracht over «Gemengd onderwijs» door 
Huguette De Bleecker, nationaal voorzitster F W Om 20 uur in 
zaal De Kat, Jodenstraat 2 Organizatie F W Wij Vrouwen 

Opsmukbeurt in Willebroek... 
In 1980 is de St-Niklaasparochie en -
kerk, en meteen de gemeente Wille
broek, 800 jaar oud Om deze gebeur
tenis blijvend te herdenken heeft VU-
schepen, W Leemans, het plan opge
vat het kerkplein van de St-Niklaas-
kerk herin te richten 
Er worden terug lindebomen aange
plant en het plein wordt voorzien van 
een aangepaste betegeling, zodat het 
geheel zijn vroegere sfeer herwint 
Het kerkplein moet terug de plaats 
worden waar vóór en na de mis een 
t>abbeltje kan geslagen worden en 
waar trouwers en kommunikanten 
rustig kunnen bekeken worden, zon
der dat auto's van deze aktiviteiten 
een levensgevaarlijke onderneming 
maken 

De heraanleg van het kerkplein moet 
echter ruimer gezien worden dan en
kel de vienng van het 800-jarig be
staan van Willebroek VU-schepen 
Leemans is namelijk van mening dat 
de oude dorpskern van Willebroek 
dringend moet gesaneerd worden De 
vragen rond de manier waarop de A 
Van Landeghemstraat moest her
nieuwd worden, hebben de noodzaak 
hiervan duidelijk aangetoond Er moet 
voor gans het centrum een verkeers
plan uitgewerkt worden en in elke 
buurt moet nagegaan worden hoe de 
omgeving kan verfraaid worden Een 
zeer moeilijke en delikate opdracht, 
die enkel kan slagen als de plaatselij
ke bevolking wil meewerken 
Voor de sanering van deze buurt is 
echter heel wat kapitaal nodig, daar
om stelt VU-schepen Leemans voor in 
Willebroek een saneringspremie- en 
lening in te voeren zodat ook weinig 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, 
Van Aertselaerstraat 29 te 
Merksem, wenst over te gaan 
tot de aanwerving en de aan
leg van een werf reserve voor 
de betrekking van 

Ongeschoold arbeider 
(Voor werkzaamheden m la
boratorium, mortuarium en 
ontsmetting) 
Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden, de in te dienen 
bewijsstukken en de bezoldi
gingsregeling zijn te beko
men bij het personeelsbu
reau Jaak De Boeckstraat 3-
11 te Merksem (tel 45.7580, 
toestel 23) 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bi) een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
OCMW, uiterlijk op 17 apn l 
1979 toe te komen Adv.276 

kapitaalkrachtige eigenaars tot sane-
nng van hun woning kunnen over
gaan 
Ten slotte moet worden vermeld dat 
in een andere problemenwijk, name
lijk Klein-Willebroek, door de VU-
schepen, reeds een eerste stap tot sa
nering IS ondernomen, namelijk door 
het aanplanten van 120 notelaars 
langs de verlaten arm van de vaart 
Ook hier is een globale aanpak nood
zakelijk en moet de wijk in haar ge
heel worden behandeld 

ANTWERPEN-STAD 
Dienstbetoon 
• elke maandag, door volksverte
genwoordiger A De Beul, van 16 tot 
19 u op het sekretariaat Wetstr 12, 
Antw Tel 3684 65 
• elke woens- en zaterdag, door G. 
Bergers, die het dienstbetoon ver
zorgt van minister H De Bruyne, S t -
Jansvhet 19, Antw Tel 339165 
• op afspraak met een onzer ge
meenteraadsleden of leden van het 
O C M W 

ZO€KCRC]€ 
Z o e k e n passende 
betrekking: 
1 Jonge dame -19 jaar - diploma 
A6 /A3 
2 Licentiaat vertaler Engels-
Spaans 
3 24-jarige kwaliteitskontroleur 
in metaalbedrijf 
Dringend gezocht Verkoper 
materiaal sanitair, verwarming 
en zwembaden 

Schrijven of telefoneren W Jo-
rissen, Louisastraat 31, - 2800 
Mechelen Telefoon 
(015)4135 96 N114 

Jongeman uit Sint-Amands aan 
de Schelde, diploma lager mid
delbaar - moderne humaniora, 
zoekt dringend een betrekking 
in de omgeving Sint-Niklaas -
Mechelen - Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21 79 00, referentienummer 
1678 N116 

— « Jongedame uit Wijgmaal 21 
jaar diploma daktylografie Ne
derlands Frans en hotel-receptio-
niste goede talenkennis zoekt 
dringend een betrekking in de 
omgeving van Mechelen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver 
of telefonisch op het nummer 
015-21 7900, referentienummer 
1683» N119 
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BRABANT 
KflunDCË 

Hoe sterk is een massa fietsers? 

APRIL 

5 HAACHT: Vormingscyclus VUJO «Van Vlaanderen van giste
ren naar Europa van morgen» door Walter Luyten. Om 20 uur in 
zaal «Onder de Toren». 

7 VLEZENBEEK: Jaarlijkse Vlezesmulpartij vanaf 18 uur in het lo
kaal «De Vrede», Postweg 195. Ook op 8 en 9 april vanaf 12 uur. 
HAACHT: Vormingscyclus VUJO «Van Vlaanderen van giste
ren naar Europa van morgen» door Walter Luyten. Om 20 uur in 
zaal «Onder de Toren». 

LIEDEKERKE: Breugelmaal, vanaf 17 uur in zaal «Guldenhof», 
Fabnekstraat T v v het VU-informatieblad « Aktie » 
LEMBEEK Haantjeskermis vanaf 12 uur 
LIEDEKERKE : Breugelmaal vanaf 11 u 30 tot 20 uur 
SCHAARBEEK : Haantjeskermis in het Trefcentrum, Gallait-
straat 78 Vanaf 12 u tot 20 u Org van de VU-afdeling 
JETTE: Vlaamse Bond voor Gepensioneerden vzw. Groot bal 
om 19u. 30 in zaal Excelsior, Kerkstraat. 

12 

21 

22 
22 
22 

28 

TOP 50 
Opwijii boven! 
De strijd is gestreden- vandaag verschijnt de laatste top-50. 
Guido Callaert werd niet meer verontrust e/7_ de palm blijft 
in Brabant. 
Het feit van de week is onbetwistbaar de formidabele eind
spurt van Jan Caudron. Met een ultieme jump slaagde hij 
erin nog vier -konkurrenten' te remonteren en strandt op de 
tweede plaats. 

Luk Van Horenbeek aan wie een zilveren medaille niet meer 
scheen te kunnen ontsnappen moet vrede nemen met een 
derde plaats. 
Verheugend is ook dat niet minder dan vier dames binnen 
de eerste tien eindigen. De top-50 is niet langer een mannen-
aangelegenheid. 
De lof zingen over de topwervers die zij verdienen zou een 
halve 'Wij' in beslag nemen. Onze erkentelijkheid voor hen 
is zeer groot. Zij hebben beslist rust verdiend-
Wij., koesteren inmiddels de hoop dat andere kaderleden 
die het een beetje lieten afweten, de volgende weken, hun 
taak overnemen. 

1. Guido Callaert, Opwi jk 1.140 
2. Jan Caudron, Aalst 912 
3. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 888 
4. Erik Vandewal le , Izegem 864 
5. Anny Lenaerts, Wilr i jk 696 
6. Koen Van Meenen , Deste lbergen-Heusden 612 
7. Kris Versyck, Gent 554 
8. Jo D e Clercq, Hever lee 504 
9. Georgette D e Kegel, N inove 480 

10. Lieve Favoreel -Craeynest , Lauwe 444 
11. Wil ly Serpieters, Oostende 324 
12. Jef Vinex, Erps-Kwerps 319 
13. Jan D e Roover, Antwerpen 300 

Frans Jansegers, Herdersem 300 
15. Paul Cresens, Schaffen 288 
16. Bob Rijckbosch, Deinze 276 
17. Achiel Goderis , Oostduinkerke 264 
18. Veer ie Thijssens, Ekeren 252 
19. René Van den Cruyce, Asse 204 

Maur i ts Passchijn, Me lse 204 
21. Willem Nollet, Hove 190 

Maurits Van Liedekerke, Liedekerke 180 
23. Jaak Indekeu, Peer 177 
24. Joris Depré, Tervuren 108 
25. VU-Wommelgem, Wommelgem 99 
26. August Verberck, Nijlen 96 

Willy De Kesel, Bassevelde 96 
28. Jos Truyen, As 84 
29. Walter Wampers, Maasmechelen 72 

Hugo Segers, Bornem 72 
Denis Geyskens, Attenrode-Wever 72 
J. Vancoppenolle, St-Truiden ." 72 
Harry Van Herf, Zutendaal 72 

34. William Vandecauter, Hofstade-Aalst 60 
Mare Vanrijckeghem, Moorslede 60 
Jozef Labaere, Kortrijk 60 
Martin Covent, Melle 60 
VU-Hoeilaart, Hoeilaart 60 
Clem De Ranter, Hoboken 60 
De Coninck, Borgerhout 60 
Piet Severins, Zwijndrecht 60 

42. Mare Devriese, Brugge 48 
Emiel Vanlangendonck, St-Katelijne-Waver 48 
VU-Dilbeek, Dilbeek 48 
Martine De Cuyper-Lonque, Gentbrugge 48 
André Deeroos, Zwevegem 48 
Paul Steegen, Eigenbilzen 48 
E Herboseh, Wommelgem 48 
Alfons Criek, Hoboken 48 
Mia De Prins, Kapelle-o/d-Bos 48 

Fietspaden zijn «in». Jaarlijks worden 
statistieken gepubliceerd waarbij 
Openbare Werken en Verkeerswe
zen glansrijk opmerken: weer zoveel 
kilometer fietspad erbij- En soms 
kan je de minister zelf een fietspad 
zien «infietsen», voor de televisie na
tuurlijk, want ook de ministeriële pro
paganda moet haar rechten krijgen. 
Of daarmee ook alle problemen zijn 
opgelost is een andere vraag. 
Over bepaalde fietspaden kan overi
gens een leuk verhaaltje worden ge
schreven. Neem nu di t 

Vi lvoordses teenweg-

Op de Vih^oordsesteenweg, de provin
ciale weg Aalst-Wolvertem-Vilvoorde, 
werd het tracé tussen «Klont» en Vil
voorde volledig hernieuwd. Daar lag 
tot vóór half '78 één keung fietspad, 
zoals dat er nog ligt vanaf «Klont» tot 
Meise. In naam van «mijn vrijheid, de 
auto», werd (voorlopig enkel diü bo
venvermeld tracé van de Vilvoordse-
steenweg hernieuwd. 
Zelfs minister Boel moet het ooit eens 
opgevallen zijn dat «de belangen van 
de voetgangers (en fietsers) worden 
opgeofferd aan de belangen van de 
auto» (BRT «Aktueel» 19-1-1979). De 
weg moest dus verbreed worden. 
Waarvoor meteen een rij bomen 
moest wijken. En ook het veilige fiets
pad. 

Even akademisch doen. Een studie 
wees uit dat volgende faktoren belang-
njk zijn voor de veiligheid van een fiets
pad-
— de fysische grootte van de fietser 

(68 cm tot 83 cm); 
— de (brom)fietser rijdt niet mooi 

rechtdoor, hij «zigzagt» om zijn 
evenwicht te behouden (bij sterke 
wind tot 15 links en rechts van zijn 
richtingsas); 

— de bermvrees (de fietser rijdt liever 
niet op de uiterste grens tussen 
weg en fietspad) moet op 25 cm 
worden geschat 

Konklusie- een veilig fietsjaad zou om 
en bij de 123 cm breed moeten zijn! 
Wat het geval was bij het vroeger be
staande fietspad op dit tracé, en nog is 
vanaf «Klont» tot Meise. 
Artikel 74 van het K.B. van 1-12-1975 
op de wegkode bepaalt dat «het deel 
van de opentiare weg dat afgebakend 
IS door twee evenwijdige witte onder
broken strepen, en dat niet breed ge
noeg IS voor het autoverkeer, een 
fietspad is». 
Z o n strepen bieden, voorzover zij 
(nog) te zien zijn, heel wat minder vei
ligheid dan een verhoogd fietspad, 
zoals vroeger het geval was. Maar da's 
nog met alles. Want wat is dat deel van 
de openbare weg, afgebakend door 
twee evenwijdige witte onderbroken 
strepen, en dat niet breed genoeg is 
voor het autoverkeer en ook niet 
breed genoeg voor (brom)fietsver-
keer?"? Het K.B. zwijgt hierover in alle 
talen, maar de lezer zal zelf wel inzien 
dat dit niet een fietspad kan zijn. 
Nou, dan zijn de fietspaden op het be
wuste tracé van de Vilvoordsesteen-
weg géén fietspaden?... Want hoe kan 
fietsverkeer nnogelijk zijn op een 
strook van amper 65 cm (echt waar), 
als fietsers bagage mogen vervoeren 

tot 75 cm breedte? Om dan van nor
male inhaalmaneuvers maar te zwij
gen.. 
VU-gemeenteraadslid Freddy Minten 
interp)elleerde over deze schandalige 
toestand, en eiste van het gemeente
bestuur een krachtdadig protest bij het 
provinciebestuur, dat voor deze ge
vaarlijke toestand verantwoordelijk is. 
Het schepenkollege zelf had hiervan 
nog niets bemerkt want «alles was im
mers ondergesneeuwd...» Alsof het 
ook in november sneeuwde... 

- e n B e l g e m s e s t e e n w e g -

En dan de Beigemsesteenweg_. Ook 
daar ligt gedeeltelijk een fietspad. (Df 
nu misschien ai weer niet wie zal het 
weten. 

Op 5 februari 1976 hecht de gemeen
teraad zijn goedkeunng aan de aanleg 
van fiets- en voetpaden langs de Bel
gemsesteenweg. Moeders slaken een 
zucht van verlichting- eindelijk wat vei
ligheid voor hun schoolftetsende sprui
ten... Rond Pasen 77 is het dan zover, 
de gemeentewerklui strooien een laag 
fijne kiezelsteen over het zwaar geha
vende voetpad, en planten een «fiet
spadbord». Formeel is het voetpad nu 
een fietspad... 

In praktijk komt daar niet veel van te
recht HEt fietspad loopt niet eens 
langs heel de Belgemsesteenweg, zo

dat midden in de bocht aan de Keien-
berg moet overgestoken worden om
dat het fietspad plots doodloopt op 
een voetpad... Het fietspad dat juist vei
ligheid beoogt is plots zeer gevaarlijk i 
Verder duurt het natuurlijk een tijdje 
voor iedereen het bordje heeft gezien. 
Maar wie het wilde naleven moest 
reeds na enkele meters het fietspad 
verlaten de kiezel was zo fijn en zo 
kwistig uitgestrooid maar niet gewalst 
dat fietsen echt onmogelijk was. 

Wanneer na enkele weken wachten 
op dat walsen, bewoners een brief wil
len schrijven naar het gemeentebe
stuur om deze toestand aan te klagen, 
worden de fietspadplaten weggeno
men... om enkele maanden later terug
geplaatst te worden. 

Wat een bepaalde -champetter» in 
lachwekkende situaties bracht Eerst 
omdat hij met de welbekende gebaren 
van «d'r af of ik zet u d'r op» al de fiet

sers van het fietspad, dat voor hem 
nog een voetpad was, joeg. Dan omdat 
hij die fietsers op het intussen terug 
voetpad geworden fietspad joeg.. Nu 
weet ie het niet meer zitten, en laat hij 
de fietsers rijden waar ze rijden willen: 
op straat op het fietspad of op het 
voetpad.. 

- z o n d e r einde 

Maar dat is niet het enige waarover de 
bewoners van de Belgemsesteenweg 
te klagen hebben. Van dorpspolitiek 
wordt wel eens gezegd dat de wijk of 
straat zonder gemeenteraadslid wat 
stiefmoederlijk wordt behandeld. Dat 
schijnt hier zo te zijn. 

Deze weg, die op een na de belangrijk
ste verkeersas van de gemeente is, ligt 
er al jaren vrij gehavend bij Herhaalde
lijk werd het wegdek opgelapt maar 
omdat de beschadiging te ernstig was, 
gaf de gemeenteraad op 9 maart 1979, 
na veel studies, voorontwerpen en ont-

' ' ' v//yy^&//^/ •̂ 

Zo is het nu langs het nieuwe tracé: amper 65 cm tussen twee onderbroken witte 
strepen (na enkele maanden reeds onduidelijk!), net breed genoeg voor één fiet
ser met bagage tot 75 cm. 

^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ werpen, z'n goedkeunng voor de aan
leg van fiets- en voetpaden (maar was 
dat al met eens eerder gebeurd?) en 
voor de heraanleg van het wegdek, 
voor een som van 17422.502 fr. 

Da's dan toch al iets dat de 
CVP doet voor u, uw gezin, uw ge
meente. 

Freddy Minten, 
Stephane Rummens 

VU-WesterIo 
in rouw 
Op 20 maart II. overleed in het akade
misch ziekenhuis te Leuven de h. 
Edgard Lummens, sekretaris van de 
VU-afdeling Westerlo. 
Wij bieden aan de familie van de 
overledene onze diepste gevoelens 
van medeleven. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

ëternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/152.76.67 Toonzalen 

Gevaarlijke 
spoorovergang 
te Diest-Molenstede 
VU-kamerlid Willy Kuypers stelde vol
gende vraag aan Verkeersminister 
Chabert 
Mag ik de aandacht van de minister 
vestigen op de zeer moeilijke spoor
wegovergang te Diest-Molenstede, 
Turnhoutsebaan, waarbij het zeer on
gelijke wegdek tussen de sporen vrij 
moeilijk berijdbaar is, vooral voor wa
gens komend uit de richting Molenste-
d e ? 
In dit verband willen we verwijzen 
naar het recente spoorwegongeval te 
Kapellen Het is niet ondenkbaar dat 
op de brede spoorwegovergang 
Diest—Molenstede, ten gevolge van 
de zeer oneffen wegdektoestand, een 
voertuig avenj zou oplopen 
Mogen we van de Minister vernemen 
welke maatregelen hij zal laten treffen 
om hieraan een einde te stellen ' 

PS; We zullen u so sp>oedig mogelijk 
informeren over de plannen van de 
nieuwe Belgemsesteenweg. Want ook 
daar zitten enkele angels aan vast Tot 
dan 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
^el. 016-60.34.73. (Adv. 1631 

Uitbater gevraagd 
Er wordt een uitbater ge
vraagd voor het Vlaams 
Centrum te Brussel. Meer 
inlichtingen bij: Rudi Roo-
sens, 02-512.66.60 tussen 10 
en 18 u. 

f |o f ten (Tcnlioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 
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Breese CVP weet bijna waar de Voer ligt.. 
De politieke interessesfeer van de 
Breese CVP-oppositie schijnt juist zo 
ver te dragen als de gemeentegren
zen reiken. Daar waar ze in eigen krin
gen de boel nog niet aan het draaien 
kunnen houden,'stapelen ze politiek 
gezien de ene flater na de andere op. 
zodat de ondertoon van ledere ge
meenteraad naar het komische toe-
helt, zoniet op ongeloof bij de toe
hoorders wordt onthaald. 
Ter illustratie van deze toestanden 
volgend voorbeeld. Tijdens de jongste 
gemeenteraad kwam er vanwege de 
Verjoningsmeerderheid, in navolging 
van verschillende andere gemeenten 
in Limburg, een Voermotie op de 
agenda voor. Samengevat luidde 
deze ongeveer als volgt: «Verjonging-
Bree heeft kennis genomen van de 
stijgende emoties en agressiviteit te
gen de Nederlandstaligen in de Voer
streek. Tevens stelt zij vast dat de 
Voer een onvervalsbaar Limburgs en 
Vlaams karakter ver toont Zij vraagt 
dus de overheid niet aan deze toe
standen te tornen en in te grijpen 
langs sociale, kulturele en toeristische 
weg. Daarenboven roept zij de Vlaam
se bevolking op aanwezig te zijn op 
de Vlaamse manifestaties in de Voer». 
Raadslid Agten had zijn huiswerkje 
blijkbaar slecht voorbereid. In een te-
genmotie had hij klakkeloos deze mo
tie overgenomen, met weglating van 
agressieve termen (sic) en toevoe
ging van meer vredelievende adjek-
tieven. Als reden haalde hij aan dat 
men In de eerste motie de bevolking 
gewoon oproept om agressief op te 
treden tegenover de Franstalige ter
wijl hij zich afvroeg wanneer er dan 
ooit van agressie sprake was ge
weest van Franstalige kant_ 

M o t i e s 

Vanop de publieke tribune volgde 
hoongelach en geroep. VU-militant 
van het eerste uur, Colla Thaens vloog 
omhoog, schreeuwde de interpellant 
dat hij blijkbaar nog nooit een voet in 
de Voer had gezet en beende kwiek 
naar buiten eer de aanwezige orde
handhavers hadden kunnen ingrijpen. 
Burgemeester Gabriels, onlangs nog 
woordvoerder van de Limburgers op 
de Voerwandeling, friste het geheu
gen van advokaat Agten even op: hij 
somde voor de vuist weg een vijftal 
daden van agressie tegen de Vlamin
gen in de Voer op en verwees naar de 
houding die jongens als Hapart inne
men. Maar de christen-demokratische 
moraal bleef onverzetteli jk: zij stem
den tegen de Verjoningsmotie Cdie ui
teraard met voldoende meerderheid 

werd aanvaard), terwijl over hun motie 
door de voorzitter geen woord meer 
werd gerept. 
Met zulk een politiek inzicht politiek 
bedrijven. Is dus schering en Inslag 
binnen de oppositie. Grote moties op
stellen Cnee, overschrijven) en dan 
achteloos vragen of die arme Waal-
tjes ooit agressief zijn geweest Wij 
geven Colla Thaens uiteindelijk nog 
gelijk ook: zouden ze er ooit geweest 
zijn op dat stukje Limburg? En zo ja, 
dat ze dan maar eens eerst zorgen 
dat hun CVP-broeders op de provinci
ale diensten een duidelijke wegwijze-
rlng aanbrengen. Hun eerste bezoek
je kon wel eens langer uitlopen dan ze 

zelf vooropgesteld hadden. Arm 
Vlaanderen... 

Eric Eycicmans 

Eisden 

Kolenmijn waarheen? 
In een schriftelijke vraag aan minister 
Claes (Ekonomische Zaken) herinner
de VU-kamerlid Jaak Gabriels de mi
nister aan diens uitspraak dat nl. dat 
de steenkolenmijn te Eisden zonder 
moeilijkheden zou kunnen voortwer-
ken. Nu wordt echter vernomen dat er 
niet mag gedolven worden onder de 
industrieterreinen van Eisden en 
Lanklaar waardoor de mijn van Eis
den praktisch geen ontginningsge
bied meer heeft Het kamerlid vraagt 
dan ook welke oplossingen er voor
handen zijn en of de lokale tewerk
stelling niet bedreigd wo rd t Zijn er 
andere lagen, die voor exploitatie in 
aanmerking komen (vanzelfsprekend 
aansluitend bij de mijn Eisden)? 

Voorstel aan de Koning 
om lyiaaseik kleinsclialig te maken 
Zo luidde het well icht belangri jkste 
punt op de dagorde van de zitt ing 
van 28 maart II. in de Maaseiker 
gemeenteraad. Talri jke inwoners van 
de deelgemeente Maaseik hadden in 
de raadszaal plaatsgenomen. Met be
langstell ing wachtten ze de uit
spraak van de raadsleden af, in sti l te 
de hoop koesterend dat een einde 
zou gemaakt worden aan wat ze als 
grootste misbaksel van de fusiewet 
beschouwen. Hun verwachtingen 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt meri 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis • (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt me t Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

werden echter voorlopig niet met 
sukses bekroond. Inderdaad, on
danks aandringen van verschil lende 
raadsleden, weigerde de meerder
heid over dit voorstel te stemmen. 
Als argumenten voor deze beslis
sing pakte burgemeester Gutscho-
ven (CVP) uit met het feit dat de 
fusie niet door de gemeenteraad 
werd beslist en dat het bijgevolg 
niet tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad hoort een beslissing 
in dit verband te treffen, maar wel tot 
ie bevoegdheid van volksvertegen
woordigers en senatoren! 
Duidelijk is dat burgemeester Gut-
scfioven, die in februari 1977 voor de 
vestiging van de zetel van de gemeen
te in Neeroeteren stemde, en hier
door bitter weinig bijval vond bij zijn 
Maaseiker medeburgers, nu het aller
ergste vreest voor het voortbestaan 
van de eenheid binnen de CVP-frak-
tie. Wellicht is deze vrees gegrond, 
des te meer enkele weken geleden 
zijn schepen van kuituur zich, ter gele
genheid van een interview met de 
N OZ (Nederlandse Omroep Zuid), 
duidelijk uitgesproken heeft voor een 
zo snelle mogelijke scheuring in zijn 
partij, namelijk de CVP. Nochtans is 
bij de uitleg die verschaft werd als 
inleiding van het voorstel, duidelijk 
gebleken dat een splitsing van de 
CVP lang niet als streefdoel gehan
teerd werd, maar wel dat men enkel 
het openbaar nut voor ogen had. Met 
fiet oog op ditzelfde openbaar nut 
heeft de heer Vandermeulen (provln-
ciegoeverneur), naar wij vernemen, 
de beslissing van het schepenkollege 
alle administratieve diensten naar 
Neeroeteren over te hevelen, vernie
tigd. Deze beslissing van de provincie-
goeverneur zou wel eens voor heel 
wat moeilijkheden kunnen zorgen, 
vooral van praktische aard, nu het 
schepenkollege de huur van de loka
len waarin de gemeentelijke politie 
was ondergebracht heeft opgezegd. 
Inderdaad, het schepenkollege was 
van plan de politie in het Maaseiker 
Stadhuis onder te brengen, aangezien 
ma de verhuis van alle diensten voor 
hen aldaar heel wat ruimte vrij kwam. 
Opvallend bij het vrij kort debat over 
dit voorstel is de reaktle van CVP-
schepen Reeskens, van Neeroeteren, 
die In het openbaar iedereen die het 
graag hoort ervan overtuigt dat hij 
onvoorwaardelijk voorstander is van 
een ontbinding van deze fusie en tij-

LIMBURG 

dens de zitting zich als hevigste verde
diger ervan opwerp t Zoals het bij elk 
feuilleton hoort kunnen wij dit hoofd
stuk voorlopig besluiten met de woor
den : wordt vervolgd... 

VU-raadsiid Leo 
Pieters voor behoud 
van het treinverkeer 
Leo Pieters, Maaseiker VU-gemeente-
raadslid, diende tijdens dezelfde 
raadszitting een motie in tot herstel 
van het personenvervoer met de trein 
naar Maaseik. Deze werd na de 
recente ontwikkelingen licht aange
past en aangevuld met een 'dringend 
verzoek tot herstel van het goederen
verkeer per spoor. Tevens pleitte 
raadslid Pieters voor het behoud van 
het station van Maaseik. In deze perio
de van stijgende werkkx)sheid. heeft, 
zo t)eklemtoonde hij. Maaseik en 
gans het Maasland dringend nood 
aan een degelijke spoorinfrastruktuur. 
Raadslid Pieters kantte zich duidelijk 
tegen de voornemens van de NMBS 
het station van Maaseik alsook het 
gedeelte tussen Maaseik en Dilsen 
van de verbinding Maaseik-As af te 
breken. De motie werd gekoppeld 
aan deze van de V Z W Streektjelan-
gen van het Maasland. Het voorstel 
van de VU-raadslid genoot veel bijval 
bij de raadsleden die het dan ook een-
oarig goedkeurden. 

Grondafstand voor 
riolering 
Deze vraag dient men zich te stellen 
wanneer men vaststelt dat de CVP-
meerderheld van plan Is een opper- . 
vlakte van ongeveer 1 hektare te ont
eigenen voor de aanleg van riolering. 
Alhoewel door de oppositie voorge
steld werd een verhaalbelasting in te 
voeren en de mensen die grond gratis 
afstaan voor de aanleg van riolering 
hiervan vrij te stellen, weigert de 
CVP-meerderheld hierop in te gaan. 
De financiële gevolgen van deze wei
gering zijn ernstig, des te meer men 
reeds gekonfronteerd wordt met een 
tekort van ongeveer 40 miljoen op de 
begroting 1979. De mensen aanspo
ren tot ernstige besparingen heeft 
blijkbaar geen vat op de CVP-raadsle-
den van de fusiegemeente Maaseik. 
Een miljoen meer of een miljoen min
der, daar komt het blijkbaar ook niet 
op aan. C. Berghmans 

APRIL 
7 SCHULEN: VU-dansfeest om 21 uur in zaal Reehof. Orkest Jan 

Staasband. Inkom 60 fr. Voorverkoop: 50 fr. 
Eregenodigden: minister Rik Vanderkerkhove, kamerlid Willy 
Desaeyere en provincieraadslid Irma Decap. 

20 HOESELT: Filmvertoning «Ons laatste bal» om 20 uur in café 
A.B.C., Tongeresesteenweg. Ingericht door St.-Maartensfonds. 

21 MAASEIK: Lentebal van afdelingen Maaseik, Neeroeteren en 
Dilsen in het kultureel centrum. Orkest: The Woodpeckers. In
kom: 50 f r. 

FILMTHEATERS 

studio 
Week van 6 tot 12 april 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag, zondag 18.00 
H O O P E R 

film van Hal Needham met Burt 
Reynolds. 

Vrijdag 20.30. zaterdag en zon
dag 15.00, woensdag 15.00 K.T. 

Jesus of Nazareth 
deel 2 

Het Passieverhaal 

film van Franco Zeffirelli met 
Robert Powell. Annie Bancroft 

Zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag 20.30, woensdag 18.00 

K.T. 
Iphigenie 

film van Michael Cacoyannis, 
met Irene Papas, muziek MIkis 
Theodorakis. 

n 

NIVWF 
Woensdag 20.30 K.N.T. 

Eiisa Vida M i a 

van Carlos Saura met Fernando 
Rey, Geraldine Chaplin. 

TIENEN 
Zondag 15.00 K.T. 

Assepoester 
van Walt Disney CIn het Neder
lands ID 

Zondag 17.00 KT. 

Baron von 
Munchhausen 

met Hans Albers. 

Vrijdag, zaterdag 20.00, zondag 
19.00 

Pallieter 

film van Roland Vert iavert met 
Eddy Brugman, Jacqueline Rom-
merts, Sylvia de Leur. 

Vrijdag, zaterdag 22.00, zondag 
21.00. maandag, dinsdag, woens
dag 20.30 KT. 

D e k lompenboom 

film van Ermanno Olmi, j.s. bach 

NIVWF 
Donderdag 20.30 K.N.T. 

Elisa via M i a 

film van Carios Saura, met Fer
nando Rey, Geraldine Chaplin. 

TERVUREN 

Zondag 15.00 KT. 

The Shaggy D.A. 
(de viervoet ige 

kandidaat) 

van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag 20.30, zondag 
18.00 

Jesus of Nazareth 
(deel 2) 

Het Passieverhaal 

van Franco Zeffirelli, met Robert 
Powell, Annie Bancroft. 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20.30 

The M e d u s a Touch 

van Jack Gold, met Richard Bur
ton, Lino Ventura, Lee Remick. 

NIVWF 
Donderdag 2030 

Midnight Express 

van Alan Parker 

5 APRIL 1979 WIJ 19 *Si 

L2^ - j tM', ' . 
ifrii^^%<»»t»i|[jtnijpai^^ -'<!'< 



WIJ in [)€ lADLK9Uril€ 

Tolhuisprojekt 
beheerst Gentse gemeenteraad 

-Tijdens de Gentse gemeenteraad van 19 maart II. viel het op dat de leden van 
de meerderheidspartijen weinig aktiviteit aan de dag legden, met uitzonde
ring evenwel van BSP-raadslid Plasschaert die zijn politieke vrienden een 
veeg uit de pan gaf in verband met het Tolhuisprojekt De oppositie zorgde 
wel voor enig animo. Het dient vooral onderlijnd te worden dat het weer eens 
de VU-fraktie was die op een degelijke manier het CVP-BSP kollege veelvul
dig aan de tand voelde. 

Aimé Verpaele hield een goed gedo-
kumenteerde tussenkomst over het 
rekreatieprojekt «Tolhuis», dat zou 
verwezenlijkt v\/orden tussen de Tol
huislaan en het Berouw. Verpaele 
betoogde dat het projekt waarin on
der meer een zwembad en een thea
terruimte voor amateurtoneel wordt 
voorzien, vooral wijk-gericht moest 
zijn. Hij vroeg dat er bij de uitvoering 
rekening zou worden gehouden met 
de wensen en k)ehoeften van de plaat
selijke wijkbevolking. Verpaele drukte 
de wens uit dat het wijkkomitee Slui-
zeken-Muide zou geraadpleegd wor
den. Daarnaast vroeg hij zich af wel
ke financiële implikaties het projekt 
zou hebben op de realizatie van ande
re stedelijke projekten en maakte hij 
het schepenkollege er op attent dat 
er voor de plantentuin Thierry afdoen
de beschermingsmaatregelen moeten 
genomen worden. Daarop Inpikkend 
vroeg Guido Deroo dat er bIj het aan
duiden van een ontwerper aan deze 
duidelijke opdrachten zouden gege
ven worden Inzake bouwprogramma 
en timing. 

Verrassend was de tussenkomst van 
BSPer Plasschaert die zich plots in 
de oppositie waande en scherp van 
leer trok tegen het schepenkollege 
dat de vroeger bestaande plannen 
totaal naar de papiermand had verwe
zen en nu met nieuwe voor de dag 
komt Rasschaert stemde trouwens 
samen met de PVV voor de verda
ging van dit punt en dit tot groot onge
noegen van zijn partijgenoten. 
Hugo Waterfoos kwam tussen "over 
de hoge schoonmaakkosten van klas-
tokalen. O. Van Ooteghem vroeg dat 
het stadsbestuur in de toekomst niet 
zomaar stadsgronden ter beschikking 
zou stellen van privé-ondememingen 
en Verpaele wou nog even weten wie 
er nu juist kan gebruik maken van de 
diverse sporthallen en wat de tijdsver
deling terzake is. Deroo vroeg ook 
nog hoe lang het TV-verkeersregeling-
circuit buiten gebruik was geweest 

waarop de burgemeester antwoord
de dat hij het antwoord niet meer in 
zijn hoofd had. 
Burgemeester De Paepe vroeg de 
raad zijn instemming te betuigen met 
de ordemaatregelen die hij had geno
men omwille van de studentenakties 
tegen de 10.000 en waarbij er zware 
ongeregeldheden plaatsgrepen. De 

raad vond algemeen dat het samen-
scholings- en betogingsverbod van 19 
maart, dag waarop diverse studenten 
voor de Raadkamer in het Justitiepa
leis dienden te verschijnen, een nood
gedwongen beslissing was. Frans 
Baert vond dat een wijs besluit maar 
voegde er onmiddellijk aan toe dat er 
niet mag overdreven worden met het 
uitvaardigen van dergelijke noodmaat
regelen. Deze mogen slechts bij uit
zondering genomen worden, aldus 
Frans Baert die beklemtoonde dat 
iedereen het grondwettelijk recht 
heeft om vnj zijn mening te uiten, en 
derhalve daar ook mag van gebruik 

maken. Mark SYMOENS 
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BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele — Gespreks-
avond over: Nieuw e aspekten in de man-vrouw verhouding; 
huwelijksverwachtingen vroeger en nu; myte van het moeder
schap - wat met moeder in het lege nest; elke leeftijd heeft zijn 
charme. Om 20 uur in de bovenzaal van de Centrumschool te 
Beveren. 

ST.-NIKLAAS: Spreekbeurt georganizeerd door het F W over 
De Europese verkiezingen van 10 juni a.s. met als spreker Nelly 
Maes. 
Om 20 u. 15 in de Reinaertzaal van de Stedelijke Biblioteek, Hen
drik Heymanplein. 

ZANDBERGEN, IDEGEM, GRIMMINGE, SMEEREBBE, 
VLOERZEGEM, WAARBEKE, NIEUWENHOVE: Ledenfeest in 
zaal -Denderhof», Dorp te Zandbergen. Om 20 uur. Inkom: 
125fr. voor leden en 200 fr. voor niet-leden. Vooraf inschrijven 
bij één der bestuursleden. 

VU-Hofstade deelt met „Kinderen van bij ons" 
Op zaterdag 17 maart hield de VU-afd. Hofstade haar 3e feest voor leden en 
sympatizanten in zaal Welkom te Hofstade. Dit feest overtrof in alle opzichten 
de twee voorgaande. Inderdaad, er kwamen niet minder dan 150 genodigden op
dagen. Hieronder herkenden wij onder andere de schepenen Herman Roels en 
Toon Blommaert, Jan Buyie, voorzitter van VUJO-Gent, Carlos Buyie, voorzitter 
van de VZW «Kinderen van bij ons». Van deze vereniging was trouwens het vol
tallig bestuur aanwezig. Verder waren er nog bestuursleden van de VU-afdelin-
gen Aalst Terjoden, Moorsel, Herdersem en Baardegem. 

William Vandecauter, voorzitter van 
de VU-afd. Hofstade, opende de 
avond met een welkomstwoord, 
waarna Carlos Buyie, voorzitter van 
de V Z W «Kinderen van bij ons», een 
korte uiteenzetting gaf over de 
werking en de doelstellingen van zijn 

vereniging. De VZW «Kinderen van 
bij ons» is een vereniging die steun 
verleent aan de verlaten kinderen uit 
Vlaamse middens. Zo zoekt zij onder 
meer naar pleeggezinnen, die bereid 
zijn om gedurende het weekeinde 
een verlaten kind te herbergen. Ook 

VU-dag derde leeftijd 
te Hamme: sukses! 
Voor de derde opeenvolgende keer 
organizeerde VU-Hamme een gratis 
pannekoekenbak en koffietafel voor 
de derde leeftijd. Het werd opnieuw 
een denderend sukses. Dank zij de 
belangeloze inzet van de plaatselijke 
VU-Vrouwenafdeling hebben de Ham-

Met eigen, 

wagen op reis ? 

dan kan de V.T.B. U best helpen! 
reiswijzer en toeristische dokumentatie inbegrepen 
een goed p r o d u k t t egen een l age p r i j s ! 

Enke le voo rbee lden 
in het hoogseizoen! 

volledig pension en geldig 

L ü n b u r g e r Heide 
Eifel 
Zwar t e W o u d 
Tirol 
B r e g e n z e r w a l d 

8 d . 
8 d . 
8 d . 
8 d . 
8 d . 

3.690 f r. 
3.680 fr. 
4.990 f r . 
3.630 f r. 
3.680 f r. 

Vraag onze « zomerbrochure > 
len! 

met talrijke voorstel-

Voor uw AUTOREIS bevelen wij U natuurlijk EURO-
PECH a a n ! 

In l i ch t ingen en inschr i jv ingen 
VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen - Tel. 031-34.34.34 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 
Lidmaatschap vereist. 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, 
Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, 
Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turn
hout en Vilvoorde. 

se gepensioneerden opnieuw van 
een aangename en welgevulde na
middagontspanning kunnen genieten. 
Niet minder dan 258 ouderen kwamen 
mekaar die namiddag terugzien en het 
werd inderdaad voor velen een blij 
weerzien. De stemming was er van bij 
de eerste minuut. De openingstoe
spraak werd gehouden door VU-
raadslid Walter Peeters onder het 
toeziend oog van oud-schepen en 
kollega raadslid Jozef De Clercq, 
nieuwkomer in de derde leeftijd. Het 
optreden van kleinkunstenaar Diele-
man uit Stekene leerde de ouderen 
hoe de jongeren piepen, maar ook de 
«goede oude tijd» werd niet vergeten 
en allen zongen en wiegden geestdrif
tig mee. Vele liters koffie en duizend 
pannekoeken werden in geen tijd 
«soldaat gemaakt». Rond zeven uur 
werd de namiddag besloten, want nog 
velen wachtten op bereidwillige VU-
autovoerders om terug naar huis te 
worden gebracht 

Na deze opnieuw zo geslaagde na
middag, waar naar geen partijkaarten 
of bondsboekjes wordt gevraagd, 
vraagt de Volksunie van Hamme zich 
opnieuw af waarom de verantwoorde
lijken iedere toegang tot de parochia
le zalen prompt blijven ontzeggen 
voor deze zo suksesrijke ouderiin-
gennamiddag. Is het welslagen van 
deze sociale festiviteit in hun ogen 
misschien te groot? De beslissing de 
parochiezalen hiervoor opnieuw te 
weigeren kwam zowel voor de orga-
nizerende Vrouwengroep als voor de 
mensen van de derde leeftijd als on
begrijpelijk over. 
Omdat (sommige) mensen belangrijk 
zijn? 

LD.C. 

VU-dienstbetoon 
te Schoonaarde 
Op zaterdag 31 maart en zaterdag 7 
apnl, telkens van 9 tot 12 u. «ten huize 
van» OCMW-l id Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11. Te l : 052-
42.35.49. Ook alle nodige dokumenta
tie meebrengen, beter een formulier 
te veel dan een te weinig. 

beschikt de vereniging over een ei
gen poppenkast, waarmede geregeld 
wordt opgetreden in Vlaamse tehui
zen voor verlaten kinderen. 
VU-afd. Hofstade wenste de V Z W 
«Kinderen van bij ons» te steunen en 
droeg daarom een percentage op de 
verkoop van de toegangskaarten af 
aan deze vereniging. Onder luid ap
plaus werd een cheque door William 
Vandecauter aan Carlos Buyie over
handigd. 
Na het welkomstwoord deden de ge
nodigden zich te goed aan een geva
rieerde koude schotel. 
Daarna werd het oudste lid van de 
VU-afdeling Hofstade, Philomene 
Boel (75) in de bloemetjes gezet door 
het jongste lid, Hilde Van Geert (18). 
Als hoofdattraktie kwam toen het op-

Wegwijs in Lede 
Adreswi jz ig ing 

De voorzitter van VU-afdeling Lede is 
verhuisd. Zijn nieuwe adres is Ghis-
lain Henderickx. Bremenhulweg 20, 
9310 Lede. 
Invullen belast ingaangif ten 

Provincieraadslid en schepen van Le
de. Jules Henderickx, houdt zich ter 
beschikking voor het invullen van de 
belastingsaangiften: 
— 't Roosken, Wichelsesteenweg, Le
de • maandag 23 april om 18 u. 
— Oude Mol, Dorp, Impe zaterdag 
28 april om 10 u. 
— Sparrenhof, Gentsestwg, Eronde-
gem woensdag 25 april om 19 u. 
— De Zwaluw, Oud Smetlede, Oor-
degem: donderdag 26 april om 19 u. 
— Van De Velde, Dorp, Oordegem: 
zaterdag 28 apnl om 17 u 
— Onder de Toren, Dorp. Smetlede. 
vrijdag 27 april om 19 u. 
— Bremenhulweg 20, Lede: maan
dag 23 april om 19 u. 30 
— Bonte Os, Molenstraat Lede: 
woensdag 11 april om 19 u. en woens
dag 25 april om 18 u. 
— Lantaarn, Oordegemsestr. (Fra-
bneksken), Vlierzele. donderdag 5 
april om 19 u. 30 en zaterdag 28 apnl 
om 15 u. 
— Zanzibar, Dorp, Erpe vrijdag 6 
apnl om 19 u. 30 en zondag 29 april 
om 10 u. 
— Gulden Vlies, Esplanadeplein, 
Aalst dinsdag 24 april om 11 u 

treden van het «Aalsters Ketje», Her
man Daelman. Deze talentrijke toneel-
akteur bracht de zaal menigmaal in 
vervoering met zijn geslaagde imitatie 
van de gekende overleden kleinkun
stenaar Renaat Grassin, waarvan hij 
t rouwens een groot bewonderaar is. 
Naast gekende gedichten als «het 
muizeke» van Grassin, bracht hij ook 
enkele eigen nummertjes. Als blijk van 
waardering werd hem een tinnen 
bord met het wapenschild van Hofsta
de overhandigd door mevrouw Van
decauter. 

De voorzitter van de VZW «Kinderen 
van bij ons» zorgde voor een verras
sing door onverwachts een bloem
stuk te schenken aan mevrouw Van
decauter als dank voor de steun 
ontvangen van VU-afd. Hofstade. 
Als sluitstuk volgde toen een gezellig 
samenzijn, geanimeerd door de lang
zamerhand beroemd wordende Fons 
Vinck, die er door zijn vindingrijkheid 
steeds weer in slaagde om de goede 
stemming op peil te houden, tot in de 
vroege uurtjes. 

Met dit geslaagde feest plaatste het 
bestuur van VU-afd. Hofstade het or
gelpunt achter een vruchtbaar voor
seizoen. De bestuursleden William 
Vandecauter, Herwig De Bruyn, Fons 
Vinck, Gustaaf Redant en Dirk Raes, 
alsook het echtpaar Nieuwlandt en 
mevrouw Van Geert haalden terecht 
eer van hun werk. 

ZO€KCRC]€ 
G R O O T G E N T 

Zelfstandige fotograaf, ten ge
volge van tegenslag zonder in
komen, zoekt zeer dringend 
passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. VAN OOTEGHEM, 
Oud-Strijdersstraat 29, 9219 
GENTBRUGGE, tel. 091-
30.72.87. N-115 

Wij zoeken dynamische heer, 
liefst met vorming houtbewer
king, voor demonstratie en ver
koop op beurzen van houtbe
werkingsmachines. Opleiding en 
begeleiding door fabriek. Aan
trekkeli jke voorwaarden en mo
gelijkheid voor opbouw loop
baan. Schrijven blad nr. N 118. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrant 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lang* Zotitstr 30.29-33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwogens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken • schommels -knmerversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - lurnkledii - r i i i teri i i lr i ist ingen • ping-
pongtafels - badkleding en alle toebelioorten - rol- en ijsschaatsen -

kampmgartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken • auto» - go-carts • Iraktoren - pop-
|)en - poppenwagens en -wiegjes - b.reien - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WIJ so 
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Oostduinkerke boordevol initiatieven 
Ledenblad 

Steek de loftrompet want de plaatse
lijke WIJ-redaktie heeft het gepre
steerd om het eerste nummer van ons 
eigen ledenblad klaar te stomen 
«Wij-in Oostduinkerke» zal twee
maandelijks verschijnen, en wil het 
kontakt met haar leden onderhouden 
en verstevigen In het eerste nummer 
werd ruime aandacht geschonken 
aan de politieke toestand O C M W -
nieuws, ziekenfonds «De West», 
dienstbetoon aktiviteitenkalender 
Het IS de bedoeling het krantje te poe
deren, met ernstige met eenzijdige 
praat 

«Wij-in Oostduinkerke» heeft een 
goede start genomen al zeggen we 
het zelf 
Nummer 1 wordt voer voor verzame
laars, want alle 250 nummers zijn om
zeggens van de hand 

SnlppernJeuws 
uit Arr. Brugge 
Torhout 
ARR. Avondfees t 

Op het thema «25 JAAR VOLKS
UNIE » danst jong en oud op zaterdag 
7 apnl as vanaf 20 u 30 in de zalen 
van •<Jagershof» gemeenteplein St -
Andries Brugge Orkest Bert Wills In
kom 99 fr Zorg dat ] er bij bent i 
Opbrengst t v v de Europese kiescam-
oagne' 

V U - a f d Assebroek 
in rouw 

VU-Assebroek betreurt het heengaan 
van Clement SWALENS Prosper DE 
TAVERNIER en Walter DAPPER Op 
rechte deelneming aan de beproefde 
gezinnen w o het gezin van arr be
stuurslid mevr Yvonne Swaiens en 
het gezin van schepen R Reynaert 
Detavernier 

Bezinningsavond 

Op initiatief van de VU-gemeente-
raadsfraktie worden alle afd bestuurs
leden van de Brugse afdelingen geno 
digd op de bezinningsavond van 
woensdag 25 april as te 20 u 30 in 
de bovenzaal van <• Breydelhof »-Brug-
ge Er wordt gevraagd om deze 
avond in de schoot van de afd voor 
te bereiden door een leden-vergade-
ring minstens door een biezondere 
bestuursvergadering Schepenen ge
meenteraadsleden en OCMW-leden 
kunnen bij deze voort)ereiding betrok
ken 

Geïnteresseerde kaderleden uit het 
arrondissement kunnen eveneens na 
storting van 80 fr op bankrek 476-
4305731-90 van Achiel Goderis, Oost
duinkerke, het blad ontvangen 
Alvast een pluim op de hoed van onze 
redakteur Gilbert Devriendt, die voor 
een groot deel van de inhoud en de 
verpakking zorgde 

Ledenfeest in West land 

Merkwaardig — voor de buitenstaan
der tenminste — is de konstante voor 
uitgang van de VU-afdeling Oostduin
kerke in werking, leden- en abonne
mentenwerving e a die van onze afde 
ling een van de grootste binnen OVD 
heeft gemaakt 
Wanneer men echter de met-aflaten
de inzet van het bestuur en van onze 
mandataris M Boucquez van naderbij 
volgt, IS dit sukses met meer tot een 
merkwaardigheid te herleiden 
Steunend op het princiep dat in de 
eerste plaats de inzet moet gaan naar 
de eigen dorpsgemeenschap, naar de 
leden in een voortdurende werking 
onder de eigen kerktoren, heeft VU-
Oostduinkerke op 17 februan jl al 
haar leden uitgenodigd op het tweede 
ledenfeestmaal De stoutste verwach
tingen werden ruimschoots overtrof
fen Wie had ooit durven voorspellen 
dat niet minder dan 104 leden, on
danks de Siberische kou, met hun 
aanwezigheid het feest zouden doen 
uitgroeien tot een groots en hecht fa
miliefeest 

Voorzitter A Cavijn leidde vlot onze 
eregast in, senator De Rouck G , die 
op een rustige informatieve wijze 
onze ledenkring wegwi js maakte in 
de hedendaagse politieke jungle 
Na het lekkere menu zorgde Johan 
Vandenberghe (akkordeonist van Wil
lem Vermandere) voor een leuke noot 
met ondeugende liedjes uit eigen re
pertoire 
Uit handen van mevr De Rouck 
mocht ons jongste klantje een prachti
ge koersfiets in ontvangst nemen als 
winnaar van de tombola 
Het bestuur kan dan ook met tevre
denheid terugblikken op deze ge
slaagde ledenbijeenkomst 

Vujo's evenement : 

«De Snaar in 
de Peerdevisscher» 

Als besluit van onze winteraktiviteiten 
werd voor een optreden van de Duf
felse meziek- en liekesgroep De 
Snaar gezorgd, in het stemmig volks-
cafe De Peerdevisscher, waar naast 
de schuiftafelklub, de modelbouwklub, 
en de garnaalkruiers ook onze plaat

selijke Vujo onderdak heeft gevonden 
voor het inrichten van hun kulturele 
aktiviteiten 

De belangstelling voor deze volksmu-
ziekavond was overweldigend Vujo-
voorzitter L Vanmassenhove blijft er 
wonderwel in slagen voor iedere akti-
viteit een aantal nieuwe jongeren rond 
zich te scharen Verder stond hij in 
voor het oordeelkundig verspreiden 
van de affiches in jeugdklubs platen-
boetieken, trefcentra , en voor het 
overgrote deel van de kaartenver-
koop 

Dank aan allen die deze prachtige 
avond hebben mogelijk gemaakt 

WEST-VU\ANDEREN 

MUnDCR 
APRIL 

7 ALVERINGEM VU ledenfeest om 20 uur in zaal «De drie Rid
ders» Weegschede 1 te Gijvennkhove Eregast senator Michel 
Capoen 

GROOT-ZWEVEGEM VU-bal in zaal «Uilenspiegel» om 20 uur, 
Avelgemstraat te Zwevegem-Knokke Voorverkoop 80 fr In 
kom 100 fr 
MENEN, LAUWE, REKKEM- F W lentefeest in zaal Kring, 
Schansstraat te Menen Programma om 14 u 30 ontvangst en 
aktiviteitenkeuze 16 u 30 expo van het werk der jongeren Om 
17 uur rozijnen-vieruurtje met koekebrood en koffie 

21 

21 

izegem naar het Zangfeest 
Op zondag 29 april om 14 u 30 heeft 
in het Sportpaleis te Antwerpen het 
42e Vlaams Nationaal Zangfeest 
plaats, onder het motto «Vlaanderen 
zingt» 
Dit motto wil de betekenis van het lied 
in de ontvoogdingsstri jd van de volke 
ren beklemtonen Daarom zal dit jaar 
een beroep worden gedaan op de 
Schotse nationalistische zanger Alex 
Campbell zodat dit tema ook 
internationaal gestalte krijgt 
Daarnaast verlenen ook nog talrijke 

Vlaamse koorgroepen en jeugdmu 
ziekkapellen hun medewerking Heel 
speciaal willen we hier het optreden 

Menen-Lauwe-Rekkem 
Sociaal D ienstbetoon 
invullen belast ingsaangiften 
Te Menen, op donderdagen 29 maart 
en 5 april, telkens van 19 u tot 20 u in 
cafe Moderne, tegenover station te 
Menen 

Te Lauwe, op zondag 8 april van 9 u 
tot 11 u 30 in cafe Concorde (Bas-
kuul), station te Lauwe 
Telkens met specialist ter zake 
Gelieve alle nodige dokumenten mee 
te brengen, zoals belastingsbrief, 
t rouwboekje, bewijs betaalde grond
lasten, bewijs lening (aflossing kapi 
taal en intrest-schuldsaldoverzekJ, 
bewijs roerende inkomsten, bewijs in
komsten als loontrekkende, gepen
sioneerde, werkloze, zieke, handelaar, 
bewijs aftrekbare bestanddelen zoals 
vorige bedrijfsverliezen, ziekenfonds, 
levensverzekering, hypotecaire in
tresten, vrijstelbare giften, enz_ 
Iedereen is welkom 

Gratis Dienstbetoon 

vermelden van het trommel- en trom 
petkorps van de Sint-Jorispadvin 
dersgroep uit Izegem 
Kaarten zijn te verkri jgen bij Gaston 
Pynket Vlaams Huis en Wilfried La 
gae Neerhofstraat 11 te Izegem 
Wie om vervoer verlegen zit kan met 
dezelfde personen kontakt opnemen 

Gemeente 
Middelkerke 

Bekendmaking 

Het kollege van burgemees
ter en schepenen van de ge
meente Middelkerke brengt 
ter kennis dat volgende be
trekkingen te begeven zijn 
— ti]deli]ke baders-redders 
— tijdelijke zomerklerken 
— tijdelijke monitoren va
kantieschool 
— tijdelijke schoonmaak-
sters-werkvrouwen 
Voorwaarden en inlichtin
gen zijn te bekomen in het 
gemeentehuis, Personeels
dienst 
Aanvragen in te dienen ten 
laatste tegen 28 april 
1979 Adv 278 

Dienstbetoon 
VU-Marke 
20 april invullen fiskale aangiften van 
18 tot 19 u 30 in lokaal Middenstand 
Marktstraat 4 te Marke Nodige be
scheiden meebrengen 

25 jaar Brugge-
Torhout-kust 
In het teken van « 25 jaar Volksunie » 
ncht het arr Brugge-Torhout-Kust het 
jaarlijks lentebal in Op zaterdag 7 
april 1979 nodigt ze alle leden sympa-
tizanten vrienden en kennissen uit in 
het Jagershof te St -Andnes Het over
bekende Brugse orkest «Bert Will's» 
speelt ten dans De deuren gaan 
open om 20 u 30 en de eerste dans 
wordt ingezet om 21 u Zoals ieder 
jaar is er ook nu een reuzentombola 
De toegangsprijs bedraagt 99 fr en 
kaarten zijn te bekomen bij alle afde
lingsbesturen alsook in het «Breydel
hof» J Suveestr 2 te Brugge 
In het kader van de soldatendienst 
«lek Dien» kunnen alle dienstplich
tigen van het arrondissement op ver
toon van hun militaire pas genieten 
van de voordelige inkomprijs van 
50 fr Allen hartelijk welkom i 

Marke naar het 
Zangfeest! 
Prijs volwassenen 250 fr (inkom-
kaart 150 fr inbegrepen) 
Prijs kinderen L O 175 fr (inkom-
kaart 150 fr inbegrepen) 
Prijs autocar indien u zelf kaarten 
hebt 150 fr 
Ga mee en schrijf zonder uitstel in 
bij Betty Declercq Kerkstraat 58 tel 
21 5561 Jaak Dornez Preshoek-
straat 9 tel 21 9565 Luc Haghe-
baert Vesaliusstraat 12 tel 212864 
Albert Haghebaert Rode Dreef 21 
tel 22 3099 Andre Vandenberghe 
Casteleinstraat 9 tel 22 30 99 Andre 
Warlop Diagorastraat 13 tel 
21 01 54 G Verreth Olympiadeplein 
14, tel 2257 03 

'/M' 

Ucïtt 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

9\JV^^ DE PRIJS VAN 1 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim of leder, broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen 
meer dan 300 verschillende modellen. 

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing. 

Deze zaak is alle dagen open: 9 tot 12 uur en 13 tottTff f f l 
Vrijdai's tot 20 uur Zondag 9 tot 12 uur. 

Donderdag sluitingsdag. 

SÏTM^T 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 ^ 
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Sabena saboteert Oostende 
In een vinnig schrijven aan minister 
Chabert (Verkeerswezen) protesteer
de het Oostendse VU-kamerlid Emiel 
Vansteenkiste tegen de praktijken 
van Sabena ten opzichte van de luch
thaven Oostende. Op 15 maart jl. werd 
de luchthaven van Zaventem gesloten 
wegens de meteorologische omstan
digheden. Niettegenstaande deze 
weersomstandigheden te Oostende 
het gunstigst waren werden de mees
te Sabena-vllegtuigen door de zgn. 
Dispatch naar Luik en Gosselies afge
leid. De rest werd naar Maastricht, 
Amsterdam en Keulen afgeleid. Nu is 
het zo dat Sabena-vliegtuigen aan 
deze blijkbaar zeer Waalsgezinde dis
patch moeten gehoorzamen, buiten
landse vliegtuigen hoeven het advies 
van de dispatch niet op te volgen. 

Vandaar dat op bewuste datum acht 
buitenlandse vliegmaatschappijen on
middellijk Oostende kozen. Er kwam 
één Sabenatoestel naar Oostende, 
wat voor Oostende een landingstaks 
betekende, te wijten aan die fameuze 

luchtvaartmaatschappij die jaar in jaar 
uit met onze centen morst en knoei t 
De h. Vansteenkiste vroeg dan ook de 
minister, welke maatregelen deze zou 
treffen tegen deze ongehoorde discri
minatie van de Vlaamse luchthaven. 

N M B S O O K O P 

S L E C H T E P A D 

Wij denken dat Chabert wel enkele 
uitvluchten zal vinden om Sabena vrij 
te pielen. Hij grijpt ook niet in bij de 
NMBS, die eveneens het net in Vlaan
deren stiefmoederlijk behandelt ten 
voordele van Wallonië Ccfr. de verbin
ding Antwerpen-kusO. Dat blijkt o.m. 
uit een tweede vraag van hetzelfde 
kamerlid aan dezelfde minister. 

Voor alle grensovergangen voor in
ternationale treinen is er een kleine 
wegomlegging mogelijk in geval van 
blokkering van hoofdlijnen ingevolge 
ongevallen (cfr. Landegem) zonodig 
via een parallellopende goederenlijn. 
Alleen voor de sektie Oostende-Brug-

ge bestaat er geen dubbele lijn om de 
internationale treinen om te leiden. 
Het vervoer met bussen kan be
zwaarlijk als «service» bestempeld 
worden Cbv. voor de internationale 
verbinding Londen-Wenen!) Dat de 
N M B S nattigheid en onraad ruikt 
sinds de Oostendse VU-gemeente-
raadsleden E. Vansteenkiste en J. Na
gels op de nagel hameren bewijst dat 
de VU-mandatarissen het bij het rech
te eind hebben. 
Men kan gerust de vraag stellen: wat 
heeft de N M B S tegen West-Vlaande-
ren (waar ook de provinciale direktie 
werd opgedoekt zodat W.-VI. de enige 
provincie zonder is wat ca. 50 ar
beidsplaatsen heeft g e k o s ü ' Wat 
heeft de N M B S tegen Vlaanderen? 
Wat heeft minister Chabert, geogra
fisch Vlaming, tegen Vlaanderen? 
Moet er dan werkelijk met de grote 
trom geroerd worden? Dat zullen de 
Oostendse mandatarissen niet nala
ten, wanneer Sabena en N M B S 
voorts de Vlaamse luchthaven en 
spoorverbindingen blijven saboteren. 

29-jarJge direktiesekretaris met 
ervaring zoekt een betrekking 
als direktiesekretaris of vertaler 
Nederlands-Frans. Heeft tevens 
5 jaar ervaring in verkoopsadml-
nistratie meubelbranche. Omge
ving Maaselk-Bree-Genk-Has-
selt 
Zich wenden tot Claude Bergh-
mans, Smoutweg 1 te 3671 Op-
oeteren. 

Belangrijke Duitse brouwerij 
zoekt nog verscheidene depot-
houders voor het ganse land. 
Schrijven bureel blad nr.N 111. 

Vlaams Huis te Izegem over te 
nemen. Druk beklant. Gelegen 
op de Grote Markt Inlichtingen 
bij de uitbater Gaston Pynket 
Grote Markt 30 te 8700 Izegem 
(tel. 051-30.36.63), of desge- • 
wenst via Geert Bourgeois, Van-
denbogaerdelaan 47 te Izegem 
(tel. 051-30.52.87). 

N-112 

• Soll icitatie 

Jonge dame uit de streek van 
Geraardsbergen zoekt passen
de betrekking als bediende in de 
omgeving Brussel-Aalst Soci
aal-technische humaniora. Be
kwaamheidsdiploma hoger on
derwijs. Machineschrijven voor 
boekhouding en handelsbrief
wisseling. Nederlands-Frans. Te
lefoneren naar kamerlid Jan 
Caudron 053^70.40.64. N—117 

40 miljard 
onbetaalde rekeningen 
In een schriftelijke vraag tot de minis
ter van Sociale Voorzorg vestigde 

VU-kamerlid Valkeniers de aandacht 
op het feit dat tegen einde dit jaar de 
onbetaalde rekeningen van de ziekte
verzekering 40 miljard fr. zullen bedra
gen. 
Dit geld wordt voorgeschoten door 
de ziekenhuizen, de apotekers en de 
zorgenverstrekkers. Kamerlid Valke
niers vroeg de minister, welke maatre
gelen hij zal nemen om aan deze on
gezonde toestand een einde te 
maken. 

I 

Aanbevolen huizen 
Maak ook eens kennis met de gezel-' 
lige sfeer in 

Café-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 15.49' 

I D E L • Tel. 011-53 43 49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte Zelfklevende plakband en eti-
'-fitten Houten drukletter.s - Reklame-

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere • Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle 
tel. 091-30.06.53 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gestoten 

FEEST2A,.EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafetgenef 

Schilderslraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/J7 4572 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEIVI 
Tel. 031/53.70J9 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - b r u g ^ 
tel 050-3S7404' 

PVBA-J BORRE.VIANS COCK 
4 KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

V îj bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-3^48.57 
Uw tweede thuis! 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.4875. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 58Z 10.55 

Specialist primitief — 

stijlmeubelen en modem. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotograifie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 
DASSTRAAT 23 WOMMELGEM 

OPEN : ZATERDAG VANAF 19 U. 
ZONDAG VANAF 10 U. 

DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Tervuurse vest LEUVEN 
Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180 Westerio Tel 014-54 48.07 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel), tel. 014-21 36 96 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEMen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van *t vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37.56 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasser' 

Platteau-Lievens. Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 4254642 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

10 %vr.V.U. leden 
.KOSTUUMS VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel 031-31.35.83 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31,1686 Gooik 
02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDU ST.-PIETER 
Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014/31.13.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming 
herstellingen 

stoom sanitair Alle 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055-4994.76 
Dinsd. gesloten. 

Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Brandstoffen VANDUEREN 
p.v.b.a, Harmoniestraat 6, BE
RINGEN - 011-43.37.07 Leve
ringen mazout — mogelijkheid 
gespreide betaling — onder
houd centrale verwarmingske-

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59.9280 overmere 

lel. 091-67.64.33 

Industriële brood- en banketbakkeri] 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel. 091-67.57 12 

VOEDING - D E P O L D E R . 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Special i te i t : dag. vers fruit 
en groenten. 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden. 

SPECIALISATIE 
F. DE MEYER 

Huiveldestraat 2 
DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel. 052-21.53.62 

Tuinmachinerie - Groene zones 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant, speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
mddags Tel 053/6687 40 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

•I 
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EEN EERSTE OF PLECHTIGE 
KOMMUNIKANT OM TROTS OP TE ZIJN 

MODESHOW 

Elke dinsdag en donderdag van 14 u 
af organizeert SKM een modedefilee 
waar U de laatste nieuwe kreaties van 
de gekendste merken getoond worden 

Deze modeshow vindt plaats in de 
gezellige koffiebar van de V Z W Mey
ers Succes Club Orgelvirtuoos Marcel 
Verdickt zorgt voor de muzikale bege
leiding 

ook dit jaar krijgen 
de kommuniekantjes 
een mooi geschenk 
van succes kleding meyers 
mets minder dan een 

ECHTE PARKER 

Succes Kleding Meyers is traditiege
trouw de grootste specialist in kommu-
niekostuums van het Antwerpse. 
Daarom ga je dan ook best naar Succes 
Kleding Meyers voor een kommuniekos-
tuum voor je (b)engel. Je vindt er een 
gamma van meer dan 1.000 kommunie-
kostuums, geselekteerd uit alle grote 
Europese kollekties. 
Klassieke of moderne kommuniekos-
tuums van prima stof of velours, blazers 
safarilook. jeans stijl, sportvestons met 
bijpassende broeken. 
En vergeet het n ie t . . . Succes Kleding 
Meyers biedt je steeds de goedkoopste 
prijzen! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
;2°ï?fy,̂ ?r/<̂  " A ARTSELAAR 

^H' 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 11 U. 
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LIEVEN PAEMEN 

1 

Een %M^R in de Vlaamse pers 
nffsffmsi 

STERREBEEK. — Een Vlaams satirisch weekblad, een «Pan» waar «Punch» 
inzit, en die zelf «Sater» heet_ Lieven Paemen is verre van de enige die als 
journalist de gedachte koesterde om met zo'n satirisch krantje Vlaanderen 
en dit land te teisteren. Hij is wel diegene die het aandurft zo'n gewaagd 
nieuw persinitiatief te nemen. Dat Lieven Paemen dat doet, daar kijken weini
gen van op. Hij zal alvast veel gelukwensen meekrijgen, vandaag donderdag, 
bij de voorstell ing van het nummer van «Sater» in het Brussels perscentrum. 

— Je weet wel dat her en der skep-
tisch wordt gezegd: Lieven Paemen is 
daar weer met zijn zoveelste een
dagsvl ieg-
Lieven Paemen: 'Waarom zoudtge mij 
geen krediet geven? Het is niet mijn 
schuld dat een aantal andere initiatie
ven uitmondden in een faillissement Bij 
het beheer van «De Krant' was ik hoe
genaamd niet betrokken, een filmmaat
schappij haalde de handelsrechtbank 
zonder dat ik er vooraf tijdig van verwit
tigd werd, en bij «De Standaard» was ik 
al geruime tijd weg voor die failliet 
ging...' 

— Is er nu echt behoefte aan zo'n 
nieuw satirisch blad; er is toch 't Pal-
lieterke? 
Lieven Paemen: 'Moeët 't Pallieterke 
écht en veel nieuwtjes brengen, dan 
zou Sater het levenslicht niet kunnen 
zien. Waar ik nu mijn werk wil van ma
ken dat is een 'Pan' waar 'Punch' inzit 

Ambitieus is het dat wel Maar ik zit 
er al zeer lang op te broeden. Tot nog 
toe had ik er ofwel geen tijd, ofwel geen 
geld voor Ik heb nu wel de tijd en ik heb 
iemand gevonden die er geld voor 
heeft 

Uit een steekproef van een studiebu
reau IS overigens duidelijk genoeg ge
bleken dat 'Sater' een goede kans 
maakt om gretig gelezen te worden. Op 
voorwaarde natuurlijk dat die Sater de 
nieuwsgierigen prikkelt En, ik wil uw 
kritiek vóór zijn, zulks doet het nulnum-
mer jammer genoeg nog niet We heb
ben het te rap in mekaar moeten bok
sen, om toch iets in handen te hebben 

voor bij voorbeeld de publiciteitsbu
reaus.' 
— Hoe ziet de echte «Sater» er dan 
uit? 
Lieven Paemen: 'Ik hoop dat ge dat 
van bij het eerste nummer, begin mei, 
zult merken. 
Neem alvast een jaarabonnement van 
760 frank, met een briefje naar de 
Schaarbeeklei 202, in Vilvoorde, post
nummer 1800...' 

— Ja, maar-
Lieven Paemen: 'Sater wordt geen 
partijkrant geen revolutionair militant, 
geen boertig moppenblaadje, geen 
kwetsende scherprechter, en geen ide
ologisch geëngageerd strijdersblad. 
Wat dan wel'' Sater is al blij als er bij U 
elke week een glimlach of een grimlach 
af kan.' 

— Spreek eens ernstig? 
Lieven Paemen: «Sater zal op de rand 
van het voetpad gaan staan en kijken 
wat er op straat gebeurt. Alles nogal 
wat relativeren ook. Geen opiniemaker-

tje spelen, alleszins niet 
We zullen ook kijken in de heilige huis
jes, waar achter zware deuren dikwijls 
pret wordt gemaakt op andermans kos
ten. 
We zullen kijken naar de onserieuze 
houding van mensen die zich serieus 
voordoen, zonder ze nochtans meteen 
af te slachten, want ze moeten Sater 
nog veel jaargangen ten dienste staan.' 
— Sater wordt dus journalistiek 
amusement voor Lieven Paemen en 
voor de lezer? 

Lieven Paemen: «Ik hoop van wel ja. 
Sater zal dus wél prikken, maar meer 
om er mee te grimlachen dan om gedu
rig echt pijn te doen.' 

— Stapt Uw Sater rechts of l inks? 
Lieven Paemen: 'In de mate dat we 
niet fanatiek zullen blijven aanbeuken 
tegen dezelfde averechtse situaties, zal 
menig lezer ons na veHoop van tijd mis
schien van konservatisme verdenken, 
of beschuldigen. Maar, wat is links en 
wat IS rechts? Het hangt af van waar 
het middelpunt ligt En, dat verschuift 
regelatig...' 

— Je hebt geld en ti jd. Maar, waar ga 
je om de zeven haastige dagen al uw 
lokkende nieuwsjes (blijven) halen? 
Lieven Paemen: 'Wat dat betreft heeft 
Sater zwijgplicht Onze informatiebron
nen houden we lekker voor ons. 

Maar, op die korte tijd heb ik toch al 
zo'n goeie honderd informanten. De 
eindredaktie, die gebeurt de eerste 
maanden door vier mensen die drie da
gen in de week, op free-lance basis, 
maar toch full-time, zullen werken. Het 
zou geen zin hebben, of alleszins niet 
verantwoord zijn, personeel aan te wer
ven, en bij een struikelsteen na de eer
ste stappen van 'Sater', die mensen 
weer aan de deur te moeten zetten. 
Na een klein tiental nummers, zal Sater 
trouwens in de zomerperiode enkele 
weken gaan zonnen, uitblazen, en be
zinnen, om dan vanaf september weer 
definitief op te duiken.' 

— Je gelooft in het sukses-
Lieven Paemen: 'Als zo'n satirisch 
blad niet kan leven in dit satirisch landje, 
dan kan zulks nergens wortel schieten. 
Ik hoop dat 'Sater' vooral een jeugdig 
publiek kan bekoren; daarmee bedoel 

ik vooral jeugdigen van 25 tot 40 jaar 
Onvermijdelijk zal 'Sater' voornamelijk 
op de stoep in de Wetstraat staan, 
maar ondanks dat politiek hoofdaksent 
zal 'Sater' dus alleszins geen opinie-
makertje spelen. 
Na mijn eerste kontakten heb ik de in
druk dat de Saters voornamelijk in de 
journalistiek, in de ministerkabinetten, in 
de partijen, en heel dat politiek wereldje 
zullen kruipen. 
Wel verwacht ik na verloop van tijd in
formatie van de lezers zelf, in alle krin
gen van het Vlaams tehuis. 
Het eerste nummer moet er zo uitzien 
alsof 'Sater' reeds jaren bestond. We 
gaan dus zeker geen serieuze uitleg ge
ven over het hoe en het waarom.' 

— Je neemt jezelf dus niet au sé-
rieux? 
Lieven Paemen: «Dat zou zonde zijn. 
Dat WIJ een perskonferentie geven in 
het Brussels IPC is al op het randje af 
van overdreven ernst Ik hoop met «Sa
fer» nog 22 jaar de serieuze en gewich
tige mensen te kunnen bekijken en be
spieden, tot aan mijn pensioen. En dan 
hoop ik dat «Sater» mij een kwinkslag 
en een gouden uurwerk geeft' 

— Uit het nunummer van «Sater» 
bli jkt dat Lieven Paemen behalve 
over menige goede Saterse pen ook 
over een stevig archief zotteske fo
to's en goede karikaturisten zal moe
ten beschikken. 

Dat wordt allicht de lastigste karwei 
voor Sater. Uitki jken maar; er is een 
Sater op komst 

(hugo de schuyteneer) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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